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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. szeptember 26-án, 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   

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta    jegyző 

 dr. Veres András     ügyvéd 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Dudásné Csikós Ágnes    általános igazgatási osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

 Gulyás Katalin     városi főkertész 

 Soós Péter Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.- 

ügyvezető 

 Szarvas Dénes könyvvizsgáló 

 

 Barna Attiláné     jegyzőkönyvvezető 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

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

Városfejlesztési Bizottság 5 tagja jelen van. 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 elnökhelyettes 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 elnökhelyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívón szereplő 37. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

    Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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• Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való 

csatlakozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

• Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

• Előterjesztés ingyenesen elérhető WiFi szolgáltatás megvalósításáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

• Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

• Előterjesztés térkőburkolási munkálatokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

• Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

• Tájékoztató igazságügyi szakértői véleményekről 

(Tudomásulvétel) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

 

Papp István bizottsági elnök 

Kérte, hogy vegyék le az ülés napirendjéről meghívóban szereplő 31. napirendi pontot: 

 

24. Előterjesztés a Hatvan, MÁV Sporttelep területén található faház bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti előterjesztéseket a bizottság felvegye az ülés 

napirendjére, illetve a 31. napirendi pontban szereplő előterjesztést levegye az ülés 

napirendjei közül. 

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

napirendjét. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

577/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2018. szeptember 26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 

október 3. napjára összehívott taggyűlésének tárgyában 

 

2. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

 

3. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról 

 

4. Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben Akadályozott és Nehezen 

Kezelhető Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló 

Lakosságért elnevezésű civil szervezet részére történő székhely nyújtásáról 

Előterjesztő 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 1-4. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 

5. Előterjesztés díjmentesen közterület-használat megállapítására az Esztrád Színház 

Közművelődési és Közhasznú Kulturális Egyesület részére 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 

6. Előterjesztés fűtéstechnikai eszközök bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő 

eszközvásárlásról 

 

7. Előterjesztés ingatlanvásárlásról 

 

8. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. első félévi pénzügyi teljesítéséről és a 2018. évi előirányzat 

módosításáról 

 

9. Előterjesztés Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

2018. I. félévi költségvetésének módosításáról és teljesítéséről a Társulás 37 önkormányzata 

részére 

 

10. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2018. 

október 5-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában 

Előterjesztő 6-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  

Előadó 6-10. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 

irodavezető 

 

11. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

 

12. Előterjesztés a Design Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 

13. Előterjesztés helyi személyszállítás díjfizetési rendszerének a módosításáról 

 

14. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításához, valamint és Ady Endre 

Újhatvani Fiókkönyvtárának áthelyezéséhez szükséges építészeti műszaki tervezésről 
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15. Előterjesztés a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ épületében logisztikai 

labor kialakításával kapcsolatos döntésről  

 

16. Előterjesztés az Őrszem szobor felújításáról 

 

17. Előterjesztés az 546/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

18. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzésével kapcsolatos döntésről 

 

19. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásával kapcsolatos döntésről 

Előterjesztő 11-19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 11-19. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

        

20. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

 

21. Előterjesztés a "Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

22. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának anyagi hozzájárulásához 

kapcsolódó döntésről 

 

23. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap felhívására készített pályázat benyújtásának 

utólagos jóváhagyásáról 

 

24. Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos döntésről  

 

25. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához 

benyújtandó pályázatról 

 

26. Előterjesztés a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben szükségessé 

váló döntésekről 

 

27. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázathoz szükséges 

újabb beszerzésről   

 

28. Előterjesztés a „Hatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez kapcsolódó 

döntésről 

 

29. Előterjesztés a „Hatvani Helyi Értéktár értékeinek bemutatása” című pályázat 

megvalósításához kapcsolódó döntésről 

Előterjesztő 20-29. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 20-29. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető     

     

30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető      

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

31. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 

 

32. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

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

felhasználásáról 

 

34. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

 

35. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

 

36. Előterjesztés olajfogó műtárgyak karbantartásáról 

Előterjesztő, előadó 31-36. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető    

 

37. Előterjesztés Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

38. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó döntésről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

39. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

40. Előterjesztés ingyenesen elérhető WiFi szolgáltatás megvalósításáról 

 

41. Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 

 

42. Előterjesztés térkőburkolási munkálatokról 

 

43. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről 

 

44. Tájékoztató igazságügyi szakértői véleményekről 

Előterjesztő 40-44. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 40-44. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

45. Egyebek 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 

október 3. napjára összehívott taggyűlésének tárgyában 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm szépen! 

Kérdésem, hogy miért éri meg a városnak a 10 millió forintos üzletrészt megvásárolni? Mitől lesz 

ez a döntés gazdaságos? 

 

dr. Veres András ügyvéd 

A Kft.-ben jelenleg többségi tulajdonnal rendelkezik Hatvan Város Önkormányzata. Két fő 

tulajdonosa van, Hatvan és Jászfényszaru. Hatvannak 13 millió 100 ezer forintos törzstőkéhez 

igazodik az üzletrésze, Jászfényszarunak 10 millióhoz. Van még benne 23 kis önkormányzat, akinek 

100 ezer forint a törzsbetétje, tehát jelenleg többségi tulajdonban vagyunk.  
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A cég működésének folyamatos végzéséhez Hatvan és Jászfényszaru több alkalommal adott 

pénzügyi támogatást, de a jogcímek nem voltak azonosak. Jászfényszaru tagi kölcsönként adta ezt 

az összeget, Hatvan tőketartalékként. Az akkori jogszabályok elemzése eredményeképpen történt a 

tőketartalékba helyezés. Ez biztosította cég folyamatos likvid működését. 

A számviteli törvény és az adótörvények értelmében a tagi kölcsön, amennyiben megfelelő 

fedezettel bír a társaság, visszaadható a tag részére. Ez megtörtént Jászfényszaru esetében. A 

tőketartaléknak a visszahelyezése bonyolultabb jogi és számviteli eljárást igényel. 

Úgy gondoljuk, hogy amennyiben Hatvan szinte kizárólagos tulajdoni jogokkal rendelkezik ebben a 

cégben, akkor meg tudja hozni azokat a taggyűlési határozatokat, aminek eredményeképp 

tőkeszerkezet átalakításával mód nyílik arra, hogy a jelenleg tőketartalékként megjelölt összeg 

átvezetésre kerüljön a mérlegben egy másik sorra. Akkor ez lehetőséget teremt arra, hogy a Hatvan 

által adott tőketartalék összege visszakerüljön az önkormányzathoz. 

Tehát komoly gazdasági érdek áll a mögött, hogy ez az üzletrészvásárlás megtörténjen. 

Itt nem Hatvan vásárolja meg az üzletrészt, hanem maga a társaság. A társaság 2018. szeptember 

18-ára készített mérlege az erre vonatkozó adó- és számviteli szabályok szerint lehetőséget ad. 

Azt mondja a jogszabály, hogy abban az esetben történhet ez, amennyiben a törzstőkén felüli 

vagyon rendelkezésre áll és a társaság dönthet osztalék fizetésről. 

Könyvvizsgáló úr áttekintette a mérleget és szeptember 18. napjára készített mérleg ezen feltételnek 

megfelel. 

A mérleg elfogadása után történhet a döntés a 2. napirendi pontban a taggyűlésen, hogy a társaság 

megvásárolja az üzletrészt. Az üzletrész nem fog szavazati jogot adni, tehát a szavazati aránynak 

későbbiekben történő alkalmazásánál még jobb lesz a pozíciónk. Kb. 97-98% lesz Hatvan. A 13 

millió 100 ezer fog aránylani a 2 millió 300 ezerhez. Így azokat a döntéseket meg tudjuk hozni, ami 

hozzásegítheti a többségi tulajdonos Hatvan Város Önkormányzatát ahhoz, hogy az általa adott, 

likvid működés érdekében tőketartalék címén nyilvántartott összeget vissza tudjuk kapni. 

Ez egy átmeneti jogi megoldás arra, hogy az ott lévő, 26 millió forint körüli összeget vissza tudjuk 

kapni. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Annyit szerettem volna mondani, amit Ügyvéd úr végül kifejtett, hogy Hatvan Város 

Önkormányzata ebbe nem fektet most forrást. A cég gazdálkodott úgy, hogy a Kft. saját forrásból 

tudja visszavásárolni az üzletrészét. 

 

Szarvas Dénes könyvvizsgáló 

Megerősíteném én is. A Kft. szeptember 18-i közbenső mérlege megfelel azoknak a 

követelményeknek, hogy az üzletrészt megvásárolja. Kellő fedezettel rendelkezik, ez az egyik 

feltétel, a másik feltétel az, hogy a jegyzett tőkén felül legyen ennyi szabad saját tőke. Ez több mint 

10 millió forint. 

A harmadik pedig, hogy nincs osztalékfizetési korlát, ennek is megfelel. 

Tehát törvényi akadálya nincs az üzletrész vásárlásnak. 

 

Marján János bizottsági tag 

Lesz egy záros határidő. Úgy emlékszem, hogy a törvény úgy rendelkezik, hogy az üzletrész nem 

maradhat a Kft. tulajdonában. 

 

dr. Veres András ügyvéd 

A jogszabály most is így rendelkezik. Egy évig maradhat a társaság által megvásárolt üzletrész a 

társaság tulajdonában. 

A tagjegyzék az érdekes lesz, mert a Kft.-én belül ennek az üzletrésznek a tulajdonosa maga a Kft. 

lesz, de erre megvan a jogi mód. Tehát itt egy éven belül vagy értékesíteni kell, vagy tőkét 

leszállítani. A mi gondolatunk az, hogy tőkét fogunk leszállítani. Azáltal, hogy a tőke leszállítódik 

10 millió forinttal, felszabadul az az összeg, amit esetleg tőketartalék jogcímén nyilvántartott 

mostani összeget vissza tudjuk majd vezetni. És akkor, ha lesz fedezet – minden attól függ, hogy 

kellő pénzügyi fedezete kell legyen a Kft.-nek -, majd Hatvan vissza tudja kapni azt a sok pénzt, 

majd 26 millió forintot, amit biztosított a Kft. részére. Erre 1 évünk van. 
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A gondolatunk az, hogy amennyiben ez az ügylet végig megy, akkor fog majd készülni december 

31-ével mérleg, a gazdasági évet lezáró mérleg. Amikor az megvan, akkor majd látjuk az aktuális 

számokat. Folyamatban van egy komoly elszámolás a társulással, annak az eredménye 

befolyásolhatja a számokat. Amennyibe ez megvan, akkor lehetőség nyílhat arra, hogy – és minden 

feltéve/ha/amennyiben – a tőkeleszállításról döntsünk. Ez egy cégbírósági eljárás két lépcsőben, kb. 

3-4 hónapig tart, mire egy tőkeleszállítás végig megy a rendszeren. Amikor a cégbíróság bejegyzi a 

tőkeleszállítást és ez jogerős, akkor nyílik lehetőség arra, hogy dönthetünk az összeg visszaadásáról. 

Sok az esetlegesség, de el kell indulnunk, mert úgy gondolom, hogy az önkormányzat akkor jár el 

gondosan, hogyha ezt az összeget megpróbálja a törvény adta keretek között visszakapni. 

 

Marján János bizottsági tag 

Az elszámolás a Holdinggal, úgy olvastam, hogy elég nagy veszteséget termel. 

 

Soós Péter ügyvezető 

Ez bennünket már nem érint. 

 

dr. Veres András ügyvéd 

November 15-ével megszűnt a közszolgáltatási szerződés, tehát nekünk a november 15-i állapot 

szerint kell majd elszámolni. Megszűnt a vagyonkezelési szerződés és megszűnt a közszolgáltatási 

szerződés is. Akkori állapot szerint történik az elszámolás. Lassan megy, mert az NHKV Zrt.-vel 

történik az elszámolás. 

Van még egyfajta felülvizsgálatra vonatkozó kérelme a Kft.-nek, mert az elszámolás módja, 

mértéke tekintetében kérelemmel élt az ügyvezetés, hogy bíráljon felül az NHKV Zrt. bizonyos 

tételeket, és korrigáljon elszámolandó összegeket. Ez folyamatban van, erről nem jött még döntés. 

 

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

három határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

578/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. október 3. napjára összehívott taggyűlésének tárgyában című előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 

2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság soron következő 

taggyűlésén akként szavazzon, hogy elfogadja a Társaság 2018. szeptember 18. fordulónappal 

elkészített közbenső mérlegét. 

 

Határidő: 2018. október 3. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

579/2018. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. október 3. napjára összehívott taggyűlésének tárgyában című előterjesztést, és az alábbi 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 

2.) tagja  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság soron következő 

taggyűlésén akként szavazzon, hogy a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság megvásárolja Jászfényszaru Város Önkormányzata eladótól, a tulajdonát képező 

10.000.000,- Ft névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrészét 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint 

vételárért – a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére –, akként hogy a vételárat az üzletrész-

átruházási szerződés aláírásának napjától  számított 5 napon belül utalja át Jászfényszaru Város 

Önkormányzatának az üzletrész-átruházási szerződésben meghatározott bankszámlájára. A 

taggyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét az üzletrész átruházási szerződésnek a társaság 

nevében és képviseletében történő aláírására, valamint a 10.000.000,- Ft vételár Jászfényszaru 

Város Önkormányzata által megadott bankszámlára történő átutalásra. 

 

Határidő: 2018. október 3. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

580/2018. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. október 3. napjára összehívott taggyűlésének tárgyában című előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 

Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 

Társaság soron következő taggyűlésén akként szavazzon, hogy elfogadja a Hatvan és Térsége 

Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a  Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás közötti vagyonkezelési szerződés megszűnéséből 

eredő teljes körű elszámolást tartalmazó megállapodást. A taggyűlés felhatalmazza a társaság 

ügyvezetőjét a megállapodásnak a társaság nevében és képviseletében történő aláírásra. 

 

Határidő: 2018. október 3. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

581/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 

(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság 

soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2018. 

május 31. napjára készített egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja 

azzal, hogy a 772 eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő 

taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 

jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  

 

Határidő: 2018. október 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

582/2018. (IX 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 

(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság 

soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2016. 

május 27. napján kezdődött végelszámolási eljárása 2018. augusztus 31. napjával befejeződött. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő 

taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 

jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  

 

Határidő: 2018. október 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

583/2018. (IX 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 

(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság 

soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 

Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolója 

által előterjesztett 2018. augusztus 31. napjára szóló a végelszámolási zárómérleg, és 

vagyonfelosztási javaslat elfogadásáról.  

 

A társaság végelszámolási eljárásának befejezésekor költségei levonása és a kötelezettségek 

teljesítése után maradt 414.000,- Ft, azaz Négyszáztizennégyezer forint felosztható vagyon a tagok 

részére kerül kiadásra törzsbetéteik arányában, mely vagyon kiadására nem kerülhet sor a társaság 

cégjegyzékből való törlésére vonatkozó végzés meghozatalát megelőzően. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő 

taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 

jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  

 

Határidő: 2018. október 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

584/2018. (IX 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 

(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság 

soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a 

értelmében arról, hogy a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” megalakulásától, és tevékenysége 

megkezdésétől a végelszámolási eljárás befejezésig tartó időtartam alatt keletkezett iratanyag 

őrzéséről Hatvan Város Önkormányzata – 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. – fog gondoskodni. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő 

taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 

jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  

 

Határidő: 2018. október 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

585/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 

(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság 

soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy Kollár Edina (született: Hatvan, 1967. 

december 7.; anyja neve: Karácsony Mária) 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 98. szám alatti lakos, 

mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” cégjegyzékbe bejegyzett végelszámolója felmentésre 

kerüljön a végelszámolói tisztsége alól. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő 

taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 

jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  

 

Határidő: 2018. október 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

586/2018. (IX 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
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Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 

Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 

(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság 

soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a végelszámolás befejezése és a cég 

cégjegyzékből való törlése iránti kérelem, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 

és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott mellékletei – a végelszámolás 

befejezésének időpontjától számított 30 napon belüli időtartam alatt – benyújtásra kerüljenek az 

Egri Törvényszék Cégbíróságához. 

 

A végelszámolás befejezésének időpontja: 2018. augusztus 31. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő 

taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 

jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  

 

Határidő: 2018. október 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

587/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról 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 felügyelőbizottsági tagjainak 2018. október 15. napjától 

2023. október 14. napjáig tartó határozott időtartamra Marján János 3000 Hatvan, István király u. 

2., Hargitai Katalin 3000 Hatvan, Kertész utca 5. és Kerek Istvánné 3000 Hatvan, Kastélykert utca 

10. 3/16. szám alatti lakosokat választja meg. 

A felügyelőbizottság tagjai tisztségüket ingyenesen látják el. 

 

Határidő: 2018. szeptember 28. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

588/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
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megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

és egyszemélyes tulajdonosa a határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat 

szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 

társaság alapító okiratát módosító okiratot, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 

átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 

 

Határidő: 2018. szeptember 27. (okiratok aláírása) 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben Akadályozott és Nehezen Kezelhető 

Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért 

elnevezésű civil szervezet részére történő székhely nyújtásáról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

589/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben Akadályozott és Nehezen 

Kezelhető Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért 

elnevezésű civil szervezet részére történő székhely nyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hatvani Tűzkerék 

Alapítvány a Beszédben Akadályozott és Nehezen Kezelhető Gyermekekért, valamint a Lelki 

Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért civil szervezet a kizárólagos tulajdonát képező 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlant székhelyként határozatlan ideig szívességi 

használat jogcímén használja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a székhelyhasználat jogcímét 

igazoló okirat aláírására.  

  

Határidő: 2018. szeptember 28. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés díjmentesen közterület-használat megállapítására az Esztrád Színház 

Közművelődési és Közhasznú Kulturális Egyesület részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Javasolta a bizottság részére a határozati javaslat „A” pontjának elfogadását. 
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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: 

 

590/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 

szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy az Esztrád Színház Közművelődési 

és Közhasznú Kulturális Egyesület 2018. október 8-án a hatvani 2994/3 hrsz. alatti, természetben a 

hatvani Kossuth tér középső térrészét Országjáró Kultúr Kamion parkolása, színházi előadások 

megtartása céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja. 

 

Határidő: 2018. október 5. (a hatósági engedély kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere  

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés fűtéstechnikai eszközök bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő 

eszközvásárlásról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

591/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a fűtéstechnikai eszközök bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fűtés korszerűsítésére vonatkozó F-

2007/02000/001. sz. vállalkozási és bérleti szerződés 10 éves futamidejének lejárta után az 

eszközök jelenlegi tulajdonosától, a CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó 

Zrt.-től (székhely: 6000 Kecskemét, Izzó u. 2.; cégjegyzék sz.: 03-10-100375; adószám: 12747494-

2-03; képviseli: Szadeczki János vezérigazgató) a fűtéstechnikai berendezéseket elővásárlási jog 

biztosításával megvásárolja bruttó 847.482,- Ft értéken. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést 

aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Az eszközök megvásárlásához szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (eladó értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés ingatlanvásárlásról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Palik Józsefné bizottsági tag 

Amennyiben ezt megvásároljuk, akkor a posta bérelni fogja tovább tőlünk? 

 

Rékasi Éva osztályvezető 

Igen. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm, csak azért kérdezem, hogy kapunk-e majd ezért bérleti díjat, mert nem kevés pénzt 

fogunk ráfordítani. 

 

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: 

 

592/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az ingatlanvásárlásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 532 hrsz.-ú, természetben 3000 

Hatvan, Rákóczi út 29. sz. alatt található kivett takarékszövetkezet, ügyfélfogadási rész és söröző 

megnevezésű 341 m2 nagyságú ingatlan 474/682-ed részét megvásárolja 22.500.000,-Ft, azaz 

Huszonkettőmillió ötszázezer Ft értéken a Centrál Takarék Szövetkezettől (címe: 2112 Veresegyház 

Fő út 53.; képviseli: Vargáné Králik Katalin elnök-ügyvezető). A képviselő-testület felhatalmazza 

Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés aláírására. 

Az ingatlanvásárláshoz szükséges pénzügyi fedezet a részvényértékesítés bevétele terhére  

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. október 31. (szerződés aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. első félévi pénzügyi teljesítéséről és a 2018. évi előirányzat módosításáról 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

593/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2018. első félévi pénzügyi teljesítéséről és a 2018. évi előirányzat 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
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Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen 

igennel szavaz a társulás 2018. első félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről a határozat 

szerinti tartalommal.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 

társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 

Határidő: 2018. október 5.   

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

594/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2018. első félévi pénzügyi teljesítéséről és a 2018. évi előirányzat 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz 

arról, hogy a Társulás Kómár József elnök részére bruttó 73.530 Ft/hó összegű tiszteletdíjat 

állapítson meg 2018. október 1-től határozatlan időre. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 

társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 

Határidő: 2018. október 5.   

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

595/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat   

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2018. első félévi pénzügyi teljesítéséről és a 2018. évi előirányzat 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen 

igennel szavaz a társulás 2018. költségvetésének a módosítására a határozat melléklete szerinti 

tartalommal.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 

társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 

Határidő: 2018. október 5.  

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 

 

9. napirendi pont 

Előterjesztés Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

2018. I. félévi költségvetésének módosításáról és teljesítéséről a Társulás 37 önkormányzata 

részére 
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(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

596/2018. (IX. 26) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. I. félévi költségvetésének módosításáról és teljesítéséről a Társulás 37 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 

Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2018. I. félévi költségvetés módosításának és a 

2018. I. félévi gazdálkodási beszámoló elfogadásáról jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

pénzforgalmi mérleg szerinti tartalommal.  
 

Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a Társulási 

Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi 

ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 

Határidő: 2018.október 5. Társulási Tanács ülés 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2018. október 5-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában  

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

597/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2018. október 5-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, 

hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság soron következő taggyűlésén a társaság - az előterjesztés 1. melléklete szerinti 2017. évi 
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beszámolójának elfogadását ne javasolja. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje és nemmel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén” 

 

598/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2018. október 5-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, 

hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság soron következő taggyűlésén a társaság - az előterjesztés 1. melléklete szerinti 2017. évi 

beszámolójának elfogadását ne javasolja. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje és nemmel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén” 

 

599/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2018. október 5-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, 

hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság soron következő taggyűlésén a társaság társasági szerződésének - az előterjesztés 2. 

melléklete szerinti módosítását szavazatával támogassa. 
 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén” 

 

600/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2018. október 5-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, 

hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság soron következő taggyűlésén a társaság társasági szerződésének - az előterjesztés 2. 

melléklete szerinti módosítását szavazatával támogassa. 
 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén” 

 

601/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2018. október 5-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja nem támogatja a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke részére 2018. december 1-től 

kezdődően havi bruttó 150.000 Ft tiszteletdíj megállapítását. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje, és nemmel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén” 

 

602/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2018. október 5-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja, hogy amennyiben a Hatvan és 

Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Térsége 

Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között folytatandó egyeztetések legfeljebb 30 

napon belül nem járnak legalább a nem vitatott 141.696.024,- Ft követelésrész megfizetésében 

megnyilvánuló eredménnyel, a Társulás követelését a Társulás Elnöke szükség esetén jogi úton is 

érvényesítse, tekintettel arra, hogy a Kft. a fenti összeget 2018. szeptember 17. napján bírósági 

letétbe helyezés útján teljesítette. 
 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje, és nemmel szavazzon. 
 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén” 
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11. 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 hét 

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

603/2018. (IX. 26.) 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” 

 

604/2018. (IX. 26.) 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 a Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8. szám alatt 

található Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításához kapcsolódó épületgépészeti engedélyezési és 

kiviteli tervezési munka elkészítése tárgyú, Smid László egyéni vállalkozóval (székhely: 3200 

Gyöngyös, Táncsics M utca 3/1.) 2018. június 4-én megkötött tervezési szerződést módosítja az 

ellátandó tevékenységek kibővülése érdekében bruttó 101.600,- Ft többlet tervezési díj miatt. 

A szükséges többletforrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. 

(II.23.) önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen biztosított. 

 

Határidő: 2018. október 10. (szerződés módosítására) 

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

 

605/2018. (IX. 26.) 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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8. 

szám alatt található Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításához kapcsolódó épületvillamossági 

kiviteli tervezési munka elkészítése tárgyú, a DOVILLTERV Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, 

Szent Gellért u. 2.) 2018. május 7-én megkötött tervezési szerződést módosítja az ellátandó 
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tevékenységek kibővülése érdekében bruttó 228.600,- Ft többlet tervezési díj miatt. 

A szükséges többletforrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. 

(II.23.) önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen biztosított. 

 

Határidő: 2018. október 10. (szerződés módosítására) 

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

 

606/2018. (IX. 26.) 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, Bajcsy-Zs. 

út 4/a. szám alatt található VI-X. sz. körzeti felnőtt háziorvosi és V-VI. sz. körzeti fogorvosi rendelő 

javítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 

bízza meg bruttó 114.300,- 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. október 10. (szerződéskötésre) 

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

 

607/2018. (IX. 26.) 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, Bajcsy-Zs. 

út 4/a. szám alatt található III-IV. sz. körzeti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat hátsó 

kerítésének ideiglenesen történő elbontási munkáinak elvégzésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 117.000,- 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: azonnal (megrendelésre) 

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

 

608/2018. (IX. 26.) 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, Bástya utca 

10.  szám alatt található épületben ideiglenes rendelő helyiség kialakítási munkáinak elvégzésével a 

Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 244.370,- 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. 
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Határidő: 2018. október 5. (szerződéskötésre) 

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

 

609/2018. (IX. 26.) 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 563/2018. (VIII. 30.) számú 

határozatát olyan módon, hogy a „Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

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

költséghelyen rendelkezésre áll” szövegrész helyébe a „Pénzügyi forrás a „Muzeális intézmények 

szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” elnevezésű pályázati támogatásból kerül 

biztosításra” szövegrész lép. 

 

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

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

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a Design Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

610/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Design Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft.-vel megkötött megbízási szerződést a határozat mellékletét képező módosító okiratnak 

megfelelően módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. október 1. (szerződés módosító okirat aláírására) 

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

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés helyi személyszállítás díjfizetési rendszerének a módosításáról 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

611/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a helyi személyszállítás díjfizetési rendszerének módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a KMKK Középkelet-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) 

részére a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási közszolgáltatási 

tevékenységével összefüggő díjfizetési rendszer módosításához, azzal a kikötéssel, hogy a tervezett 

menetjegy értékesítő automaták elhelyezését megelőzően be kell szerezni a közútkezelői és a 

tulajdonosi hozzájárulásokat. 

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

 

Határidő: azonnal (értesítése) 

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

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításához, valamint és Ady Endre 

Újhatvani Fiókkönyvtárának áthelyezéséhez szükséges építészeti műszaki tervezésről 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

612/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításához, valamint és Ady 

Endre Újhatvani Fiókkönyvtárának áthelyezéséhez szükséges építészeti műszaki tervezésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház Hatvan, 

Mészáros Lázár utca 6-8. szám alatti, 514/1 hrsz-ú ingatlanon található  épületének, átalakításához, 

valamint az Ady Endre Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtárának ebbe az épületben történő 

áthelyezéséhez szükséges építészeti műszaki – engedélyezési és kivitelezési – tervek elkészítésével 

a Sisák Art Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 

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

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

önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2018. október 1. (szerződéskötésre) 

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

Előterjesztés a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ épületében logisztikai labor 

kialakításával kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 

 

613/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ épületében logisztikai 

labor kialakításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete átadja a Hatvan Város Önkormányzata és a 

Robert Bosch Elektronika Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) között létrejött 

együttműködési megállapodás szerint a 2018. évi fejlesztési feladatok között szereplő 3.000.000 Ft 

összeget a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft.-nek (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint a Hatvan, Thurzó u. 16. szám 

alatt lévő ingatlan vagyonkezelője részére a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ 

(székhely: 3000 Hatvan, Thurzó u. 16.) épületében logisztikai labor kialakításának céljából. 

 

Határidő: azonnal (átadásra) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés az Őrszem szobor felújításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

614/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Őrszem szobor felújításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

téren található 5227/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Őrszem szobor javítási munkáinak elvégzésével Nagy 

István József restaurátort (adószámos magánszemély, székhely: 3000 Hatvan, Batthyány út 7.) bízza 

meg bruttó 286.000,- Ft (önkormányzatot terhelő kifizetés 313.885,-Ft) összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2018. október 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés az 546/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

615/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az 546/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az 546/2018. (VIII. 30.) számú 

határozatát olyan módon, hogy a határozat szövegében a „4.159.949,- Ft” szövegrész helyébe a 

„4.662.234,- Ft” szövegrész lép. 

 

Határidő: 2018. október 30. (szerződéskötésre) 

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

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzésével 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

616/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek beszerzésével kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek gyártásával és 

leszállításával a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 13.) bízza meg az alábbi 

bruttó egységárak figyelembevételével 
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oszlop RAL 

9005 színre 

szinterezetten

)/ 

76x1250mm 

Egy

ség-

ár 

5.100,-Ft 572,-Ft 5.651,-Ft 3.937,-Ft 6.858,-Ft 2.096,-Ft 7.937,-Ft 24.765,-

Ft 

31.622,-

Ft 

14.605,-Ft 

 

bruttó 300.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 

összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásával 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

617/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek karbantartásával a 

MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az alábbi egységárak 

figyelembevételével 

 

                     Megnevezés 
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bruttó 500.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Palik Józsefné bizottsági tag 

Miért akarunk a közétkeztetéstől mindenképpen megszabadulni? Nagyon félek, hogy úgy járunk, 

mint a hulladékos dologgal. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

A közbeszerzési folyamat most ott tart, hogy a tárgyalások folyamán sikerült olyan feltételrendszert 

kialakítani, hogy az előnyös lehet az önkormányzat számára. Az önkormányzat által megbízott 

közbeszerzési szakértőnek lejárt az akkreditációja, új közbeszerzési szakértőt kellett kiválasztani. Ezt 

elindítottuk. Ez a közbeszerzési szakértő adta a legkedvezőbb ajánlatot. 

Számára a feladat már eleve úgy lett kijelölve, hogy az eddigi folyamatot tekintse át, kérjen 

állásfoglalást a közbeszerzési döntőbizottságtól, hogy ez a folyamat így rendben lévő-e. Ha 

mindenben pozitív választ kap, akkor őt is megnyilatkoztatjuk, hogy ő is rendben lévőnek talál-e 

mindent, és akkor visszük tovább a folyamatot. 

Tehát egyáltalán nem eldöntött még, hogy ez a közbeszerzési folyamat úgy zárul le, hogy az 

önkormányzat megbízza ezt a céget, vagy úgy zárul, hogy eredménytelenül, és marad minden úgy, 

ahogy most van. Tehát még nem dőlt el. 

 

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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

618/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó 

feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás folytatásához és lezárásához kapcsolódó 

közbeszerzési lebonyolítói feladatok elvégzésével a CORDICT Kft.-t (székhely: 1012 Budapest, 

Attila út 79. I. emelet 7.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 

bruttó 508.000.-Ft megbízási díjért. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben az “Általános tartalék” terhére 

biztosított. 

 

Határidő: 2018. október 31. (szerződéskötésre) 

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

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés a "Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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619/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a "Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló 

tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 

Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült 

értéke nettó 7.964.045.-Ft.  

A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos 

energia beszerzése”, becsült értéke nettó 10.042.375.-Ft 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre 

kerül. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, 

nettó 18.006.420.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló 

tájékoztató megjelentetésével induló 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; 

2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 

3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 

 

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

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának anyagi hozzájárulásához 

kapcsolódó döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

620/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának anyagi hozzájárulásához 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 551/2018. (VIII.30.) számú határozatát 

módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Gáspár András Bajtársi Egyesület 

(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) által megvalósítandó díszegyenruha beszerzéshez a „Városi 

Zászlóőrség” számára úgy, hogy az egyesület által pályázaton elnyert bruttó 725.226,- Ft összegű 
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támogatást kiegészíti bruttó 274.774,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a Hatvan Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.13.) önkormányzati rendeletben a 

polgármesteri keret terhére biztosított. A pénzösszeg felhasználásáról az egyesület az önkormányzat 

felé elszámolni köteles pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával. 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 

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

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap felhívására készített pályázat benyújtásának 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

621/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Nemzeti Kulturális Alap felhívására készített pályázat benyújtásának 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Nemzeti Kulturális Alap 

(NKA) Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 201108/123 kódszámú nyílt pályázati 

felhívására benyújtott pályázatot, amelynek célja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2019. évi Múzeumok éjszakája rendezvényének támogatása. Az 

elnyerni kívánt támogatás összege bruttó 2.000.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 

város polgármesterét a pályázattal kapcsolatosan felmerülő dokumentumok aláírására, a szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

622/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat Hatvan 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 

megtárgyalta a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal 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 felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, 

hogy a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosítószámú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre” című projekthez kapcsolódó, a Hatvan Város Önkormányzata 

tulajdonában álló hatvani 054/14 hrsz.-ú kivett üzemi terület művelési ágú és a hatvani 054/13 

hrsz.-ú kivett közút művelési ágú ingatlanokra vonatkozó földhasználati jog alapításához szükséges 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásával kapcsolatosan az ivóvízbázis védelme érdekében 

további egyeztető tárgyalásokat folytasson a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, 

különös tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok esetében a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 

Hatóság KDVVH1805-1/2014 számú határozata alapján Hidrogeológiai védőövezet „B” védőzóna” 

került kijelölésre, továbbá a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendeletben foglalt előírások 

teljesüljenek. 

Az egyeztetések lefolytatását követően a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Hatvan 

város polgármestere - a rendelkezésre álló valamennyi információ ismeretében – az egyeztetést 

követő soron következő rendes képviselő-testületi ülésre terjessze elő a földhasználati jog 

alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását.  

 

Határidő: 2018. október 15. (értesítésre)  

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

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához 

benyújtandó pályázatról  

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

623/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 

Programjához benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Kézilabda 

Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási Programjához. Az igényelhető 

támogatás összege legalább 5 millió forint, de legfeljebb 50 millió forint lehet. A pályázat célja a 

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában az öltözők 

felújítása, berendezése, új lelátó építése, valamint a világítás/ elektromos hálózat korszerűsítése. 

Előzetes költségkalkulációk alapján a fejlesztés becsült költsége 19.386.222,- Ft. A pályázati 

biztosíték összege az igényelt felújítás összegének az 5%-a, jelen esetben 969.311,- Ft. Nyertes 

pályázat esetén a képviselő-testület a beruházási összeg 30%-át gazdagodás megtérítési előleg 

jogcímen az MKSZ által megjelölt számlára megfizeti. A pályázati biztosíték és a gazdagodás 

megtérítési előleg Hatvan Város Önkormányzata költségvetésében az alapítványok, szervezetek 

támogatásában szereplő Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület támogatása terhére 

biztosított. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
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Határidő: 2018. október 15. (pályázat benyújtására) 

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

 

624/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 

Programjához benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett 

Országos Tornaterem Felújítási Program pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati 

munkacsoportot választ. A munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi 

határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Lestyán Balázs alpolgármester, 

2.) Jagodics István a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 

Iskola igazgatója 

3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető. 

4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző, 

5.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. (munkacsoport megalakulására) 

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

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben szükségessé 

váló döntésekről 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

625/2018. (IX. 26.) 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” 

című pályázat megvalósításának keretében a zöld infrastruktúra és zöldkataszter adatbázisainak 

rendszerbe illesztéséhez szükséges szoftver leszállításával a Kádi’96 Számítástechnikai és Oktatói 

Bt.-t (székhely: 1195 Budapest, Endresz György u. 9.) - mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza meg bruttó 1.905.000,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet a 

pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. október 15. (szerződéskötésre) 

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

Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázathoz szükséges 

újabb beszerzésről   

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

626/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 

„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” című 2017. évi 

pályázathoz kapcsolódó installációs elemek tervezésével, szerkesztésével, valamint 

gyermekjátékok, interaktívan használható felszerelések beszerzésével a Radír Reklám Kft.-t 

(Székhely: 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 6.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt bízza meg bruttó 169.123,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból 

biztosított. 

 

Határidő: 2018. október 10. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez kapcsolódó 

döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

627/2018. (IX. 26.) 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 

TOP-4.1.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú, „Hatvani orvosi rendelők felújítása” című 

pályázat megvalósítása során a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével a Takács Mérnök Iroda Bt.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Gáspár András utca 13.) - mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt - bízza meg 600.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) megbízási díjért. Pénzügyi fedezet a 

pályázati forrásból biztosított. 
 

Határidő: 2018. október 5. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvani Helyi Értéktár értékeinek bemutatása” című pályázat 

megvalósításához kapcsolódó döntésről 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

628/2018. (IX. 26.) 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében a HUNG-

2018/5165 azonosító számú, „Hatvani Helyi Értéktár értékeinek bemutatása” című pályázat 

megvalósítása kapcsán a Hatvani Helyi Értéktárban szereplő helyi értékekről szóló kiadvány 

elkészítésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 585.000,- Ft megbízási 

díjért. Pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. október 15. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 

(Előterjesztő 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

629/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2806/4 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db gömb csepleszmeggyfa kivágásához azzal a 

feltétellel, hogy a növény 1 db gömb csepleszmeggyfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

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

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

630/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2647/7 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db nyárfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 

1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

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

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

631/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4604/20 
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hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 6 db diófa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növények 6 db törpefenyő, 2 db babérmeggy és 6 db madárbirs ültetésével kerüljenek pótlásra a 

helyszínen. 

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

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

632/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4571 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen 1 db juharfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 

db császárfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

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

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

633/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4047 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növény 1 db gömbkőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Petőfi utcában. 

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

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

634/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 218/1 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 3 db szilvafa és 1 db mandulafa kivágásához azzal a 

feltétellel, hogy a fák 4 db piros virágú gesztenyefa ültetésével kerüljenek pótlásra a Népkertben. 

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

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

635/2018. (IX. 26.) 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 Fancsali kertsor elnevezésű, kb. 

500 méter hosszú rossz állapotú, földutas szakaszának a javítási munkáival összesen 1500 m2 

felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg 
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bruttó 1.524.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Szinyei András önkormányzati 

képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

636/2018. (IX. 26.) 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 Béke út és a Rákóczi út rossz állapotú 

betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 120,41 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 1.324.599,-Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Papp István önkormányzati 

képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

33. 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

637/2018. (IX. 26.) 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 Bányász utca és a Zrínyi utca 

rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 185 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ 

Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 2.037.475,-Ft összegben, mint az 
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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 183.200,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Nádas 

Sándor önkormányzati képviselő kerete terhére 1.854.275,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

útján 

 

 

34. 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. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

638/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan város belterületén történő közvilágítás 

fejlesztési munkálatok elvégzésével (13 db lámpatest, 1 db kandeláber és 100 m kábel felszerelése) 

Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 2.769.108,- 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 528.960,- Ft erejéig a „Közvilágítás 

bővítése (2017.)” maradvány terhére és 2.240.148,- Ft erejéig a „Közvilágítás bővítése” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

útján 

 

 

35. napirendi pont 

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

A Traktor utca és a Doktay utca környékére nagyon kellene térfigyelő kamera. 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Forrás szükséges hozzá. 

 

Egyéb 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: 
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639/2018. (IX. 26.) 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 24. szám alatti 

társashoz oldalfalára 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 2.076.171,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Hatvan Város Önkormányzata garanciát vállal a társasház felé a tekintetben, hogy a kivitelezés 

során az épületben kellően gondos eljárás ellenére okozott sérülések, rongálások kijavításra fognak 

kerülni. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Köves Gábor Nándorné 

önkormányzati képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

útján 

 

 

36. napirendi pont 

Előterjesztés olajfogó műtárgyak karbantartásáról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

640/2018. (IX. 26.) 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 Város Önkormányzata által 

üzemeltetett 4 db olajfogó karbantartási munkáival a GREENPRO Környezetvédelmi Zrt.–t 

(székhely: 2440 Százhalombatta, Ipari Park, Fuvaros u. 3.) bízza meg bruttó 1.073.785,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. október 15. (szerződéskötésre) 

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

útján 

 

 

37. napirendi pont 

Előterjesztés Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

A 3 éves lekötés azt jelzi, hogy három éven belül nem lesz spotcsarnok? Vagy miért ez a koncepció, 

miért három évre kell lekötni? 

 

Marján János bizottsági tag 
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Azért, mert így magasabb a kamat, de hozzá lehet jutni bármikor az összeghez a jelenlegi törvények 

szerint, és kamatot nem veszít, csak az időarányosat kapja meg. Ezért célszerű hosszabb futamidőt 

választani. 

 

Egyéb 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: 

 

641/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat folyószámláján lévő szabad 

pénzeszközből 1.000.000 e Ft értékben a Magyar Állam által kibocsátott fix kamatozású 2021/Z 

Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárol, melyet a Magyar Államkincstárnál helyez el 

értékpapírszámlán szükség esetén, élve a lejárat előtti visszaváltás lehetőségével. Az értékpapír 

eladása és vétele egyaránt 100% + felhalmozott kamat árfolyam összegen történik. Futamideje 3 év, 

de a futamidő alatt bármikor visszaváltható. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az értékpapír megvásárlásához 

jognyilatkozatok megtételérte. 

 

Határidő: 2018. október 5. 

Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 

 

38. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó döntésről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Jól értem, hogy ez utófinanszírozott? Vagy, hogy értendő az, hogy a pályázat nyert 8.908.196,- Ft 

vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor a határozati javaslatban az szerepel, idézem: „A 

szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 870.000.-Ft összegig pályázati forrásból 

biztosított,..” a többit pedig a város 2018. és 2019. évi költségvetéséből fedezi. Akkor most 

összesen mennyibe kerül ez a csatlakozás? Mennyi a pályázati forrás, mennyi a várost érintő 

összeg? 

 

Tóth Ivett osztályvezető 

Valóban némi kiegészítésre szorul az előterjesztés. 

Az ASP csatlakozást törvény írja elő. Ezáltal a magyar Kormány az Operatív Programon keresztül 

pályázati lehetőséget biztosított a hivatalok számára, hogy az ASP-t bevezesse. Esetünkben a Közös 

Önkormányzati Hivatal. Valóban az a legnagyobb probléma, hogy valóban ezt a 8 millió 900 ezer 

forintot megkaptuk támogatásban, de kormányrendelet köti, hogy milyen tevékenységekre lehet 

költeni, és ezeknek mi a felső korlátja. 

Ebben az esetben a gazdálkodási rendszert érintő adattisztításra, illetve migrációra csak 1 millió 440 

ezer forintot lehet a kormányrendelet alapján a pályázatból költeni. Valamint itt még kötelezettsége 

az önkormányzatnak – de arról már egy korábbi bizottsági ülésen döntöttünk -, az iktatórendszert, a 

vagyonkatasztert,…stb. az ASP-be integrálni. Ezekkel már szerződésünk van. 

Ilyen a konstrukciója az ASP-nek. 

Kötelezően január 1-től csatlakoznunk kell, ezért sok más önkormányzathoz hasonlóan – konkrétan 
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Szarvas Város Önkormányzatát kérdeztük meg, ők 22 millió forintot tettek hozzá -, nekünk is hozzá 

kell tenni. 

Szerintem alapvetően a kiírással van gond, mert nem biztosítanak annyi forrást, mint amit a piacon 

szereplők ezért elvégeznek. 

Az is hozzátartozik, hogy eredetileg 2018. január 1-jével kellett volna a mi hivatalunknak 

csatlakoznia, de időközben módosították a jogszabályokat és áttolták 2019. januárjára. Nagyon nagy 

lemaradások vannak, de hivatalunk igyekszik maximálisan helyt állni. Ezért maradt – 

átcsoportosítással -, 870 ezer forint ezen a soron. 

Még Kerekharaszt Község Önkormányzatának célszerű lenne hozzájárulni a közös feladatok 

elvégzéséhez. 

 

Marján János bizottsági tag 

A kis önkormányzatok szenvednek ettől már 2 vagy 3 éve. A nagyobb önkormányzatoknak most 

bevezetik, szerintem még nagyobb káosz lesz belőle. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Nincs ezzel gond, csak akkor megfelelő pénzügyi fedezetet kellene hozzá biztosítani az 

önkormányzatok részére. 

 

Marján János bizottsági tag 

Illetve megfelelő szakember állományt. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság 

elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

642/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” 

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

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 

azonosító számú, „Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című 

pályázathoz kapcsolódó Hatvan Város Önkormányzata és Kerekharaszt Község Önkormányzata 

gazdálkodási rendszerét érintő adattisztítás, adatmigráció (másolás) és tesztelés feladatok 

elvégzésével a RITEK Zrt. (székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1.) mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 7.620.000.-Ft összegben.  

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 870.000.-Ft összegig pályázati forrásból 

biztosított, ezen felül 1.130.000.-Ft Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében 

szereplő, Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait tartalmazó költségvetésből 

átcsoportosításra kerül, továbbá 5.620.000.-Ft Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésébe betervezésre kerül.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Kerekharaszt Község 

Önkormányzatát keresse meg a Kerekharaszt Község Önkormányzatára eső önerő összegének az 

átadása érdekében. 

 

Határidő: 2018. október 15. (szerződés megkötésére) 

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

Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 

 

643/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Szalkai utca 1. szám alatti 

ingatlan mellett az úttestre kerüljön felfestésre parkolást tiltó útburkolati jel a határozat melléklete 

szerint. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

644/2018. (IX. 26.) 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 Sóderos utcában kerüljön 

bevezetésre 30 km/h sebességkorlátozás a határozat melléklete szerinti közlekedési táblák 

kihelyezésével. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

40. napirendi pont 

Előterjesztés ingyenesen elérhető WiFi szolgáltatás megvalósításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 

 

645/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az ingyenesen elérhető WiFi szolgáltatás megvalósításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Magyar 

Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 1013 Budapest, 

Krisztina krt. 55.) ingyenesen elérhető WiFi szolgáltatás megvalósításáról és működtetéséről az 

újhatvani fitneszpark területén. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 

együttműködési megállapodás aláírására. 
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Határidő: 2018. szeptember 28. (a szerződés aláírására) 

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

 

 

41. napirendi pont 

Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 

kérte, hogy szavazzanak a három határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

646/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Knézich utca felújítási munkáival a 

KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 

14.424.406,-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 „2018. évi útfelújítás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

647/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Báthori István utca (Temető utca – Gorkij utca 

közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-

8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 14.440.840,-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 „2018. évi útfelújítás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

648/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mártírok útja felújítási munkáival a 

KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 

18.784.189,-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 „2018. évi útfelújítás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

42. napirendi pont 

Előterjesztés térkőburkolási munkálatokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 

 

649/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a térkőburkolási munkálatokról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 

Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Horváth Mihály út 140-142. számú ingatlanok 

előtti járdaszakasz javítási munkáinak az elvégzésével összesen 82 m2 nagyságú felületen, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.519.238,-Ft összegben. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Közvilágítás bővítése” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

43. napirendi pont 

Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 

kérte, hogy szavazzanak a három határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

650/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, 

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

 



344 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karácsonyi díszvilágításhoz kapcsolódó 25 db 

20 m hosszúságú hidegfehér fényű 200 db LED világítású, IP66 védettségű fényfüzér beszerzésével 

a Leblanc Illuminations Magyarország Vino Domus Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Kisasszony utca 

71.) bízza meg bruttó 571.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében a kiadások között az általános tartalék terhére 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

651/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő 

karácsonyi díszvilágítás elemeinek ellenőrzésével, javításával, valamint a légvezetékes hálózati 

csatlakozási pontok (120 db) ÉMÁSZ szabvány szerinti átalakításával Kovács Zoltán egyéni 

vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 3.500.000,- 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 „Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2018. 

évi költségei” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

652/2018. (IX. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő 

karácsonyi díszvilágítás elemeinek fel- és leszerelésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 

(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 4.191.000,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletében a fejlesztési céltartalék terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

44. napirendi pont 

Tájékoztató igazságügyi szakértői véleményekről 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök néhány perc olvasási szünetet rendel el. 
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Marján János bizottsági tag 

Én már elolvastam. kérdésem, hogy ki érti ezt? Mert ami le van itt írva, az nagyon szép, de aki ezt 

készítette, nem annyira közérthető nyelven fogalmaz. Jó lenne, ha valaki össze tudná foglalni. 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Kimutattak a levegőben és az iszapban anyagokat. Mindegyikről leírja a szakértő, hogy milyen 

hatása van a környezetre, illetve az emberre. Tehát hordoz magában kockázatot a levegőszennyezés 

is és a talajszennyezés is. 

 

Marján János bizottsági tag 

Egy mondat van benne jó, hogy állítólag felfüggeszthetik a működését. Az mikor következik be, 

mert onnantól kellene szagot mérni. 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Szóbeli információnk van arról, hogy felfüggesztették a cég tevékenységét, de ez nem hivatalos 

információ. A bűzméréssel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy a bűz szennyező forrása 

nem került bebizonyításra. A levegőnél az is probléma, hogy nincsenek határértékek a 

szennyezőanyagokra vonatkozóan.  

 

Papp István bizottsági elnök 

A tájékoztatóval kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, 

a bizottság tagjait, annak tudomásulvételére. 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az igazságügyi szakértői véleményekről szóló tájékoztatót, és azt az 

írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette. 

 

 

45. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

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

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 40 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


