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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. május 30-án, 800 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 

 Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Dudásné Csikós Ágnes    általános igazgatási osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 

 Johancsik Mónika     költségvetési osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

  Soós Péter ügyvezető, Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Kft. 

 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 42. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú Hatvan Nagygombos Majorral kapcsolatos 

döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

   Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
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• Előterjesztés  a „Hatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez 

kapcsolódó döntésekről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

   Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

   Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

  

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

Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” 

című pályázathoz kapcsolódó döntésről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

   Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

   Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

   

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

tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

  Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

  

Papp István bizottsági elnök 

Kérte, hogy a napirendi pontok felvételéről 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 

napirendjei közé. 

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: 

 

315/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2018. május 30-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a 

tevékenységi köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági 

szerződés módosításáról 

 

2. Előterjesztés Jászfényszaru Város Önkormányzatának a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaságban meglévő üzletrészének megvásárlásáról 

 

3. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2017. évi számviteli törvény szerinti 

egyszerűsített éves beszámolójáról, a társaság jogutód nélkül felszámolás útján történő 

megszüntetéséről 

 

Előterjesztő az 1 – 3. pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó az 1 –3 . pontig: dr. Veres András  
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4. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő : Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető  

 

5. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság 

részére 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes ált. igazgatási osztályvezető  

 

6. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodással 

kapcsolatos döntésről 

 

7. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 

  

8. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 

9. Előterjesztés a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatásáról 

 

10. Előterjesztés az ITF Harcművészetekért Alapítvány támogatásáról 

 

11. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

  

12. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló strandfürdő területén lévő konyha, étterem 

és söröző bérletére vonatkozó szerződés megszüntetéséről 

 

13. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 

14. Előterjesztés gépjárművek beszerzéséről a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére 

 

15. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról 

 

16. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő a 6  – 16.  pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 6 – 16.  pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

17. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 

60 Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

18. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

   

19. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a XXI. század Gyermekeiért Nevelési és 

Oktatási Alapítvány részére 

 

20. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 

 

21. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola tantermének felújításáról 
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22. Előterjesztés a hatvani 2684/22 hrsz.-ú földrészleten található 78 m2 nagyságú terület 

elidegenítésével kapcsolatos döntésről 

 

23. Előterjesztés gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséről 

 

24. Előterjesztés a hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 

megállapodásról 

 

25. Előterjesztés az Arany János utca útfelújításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról 

   

26. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 2614/1 hrsz.-ú ingatlanon 

lévő nem lakáscélú helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 

részére 

   

27. Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2017. évi végrehajtásáról 

 

28. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2017. évi ellátásáról 

 

29. Előterjesztés közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvíz-szolgáltatásra 

vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződésk utólagos jóváhagyásáról 

 

Előterjesztő a 17  – 29. pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 17  – 29. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

  

30. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 

 

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

 

32. Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

33. Előterjesztés az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről   

 

34. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 

statisztikai összegezésről 

 

35. Előterjesztés a „Nemzeti értékek bemutatása” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos 

jóváhagyásáról  

 

36. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület pályázatához kapcsolódó 

döntésről 

 

37. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

2017. IV. negyedévi költségvetése módosításáról, valamint a 2017. évi gazdálkodásáról és 

annak pénzügyi teljesítéséről 

   

Előterjesztő a 30 – 37. pontig: Horváth Richárd polgármester  

Előadó  a 30  – 37. pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

 

38. Előterjesztés közterület javítási munkákról 

    

39. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 
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40. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról 

   

41. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 

  

42. Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzéséről 

  Előterjesztő, előadó a 38 – 42. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  

     irodavezető 

 

43. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú Hatvan Nagygombos Majorral kapcsolatos döntésről 

  Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  

 

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

kapcsolódó döntésekről 

 

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

Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” című 

pályázathoz kapcsolódó döntésről  

 

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

pályázathoz kapcsolódó döntésről 

Előterjesztő a 44 – 46. pontig: Horváth Richárd polgármester 

 Előadó a 44 - 46. pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

47. Egyebek 

 

Határidő: 2018. május 30. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a 

tevékenységi köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági szerződés 

módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm szépen! Tisztelt Bizottság! Kérdéseim lennének. A cég gazdálkodásával kapcsolatban. 

Adózott eredménye -87.444 e Ft. Van- e miből kifizetni sz elismert 120 millió 871 ezer forintot? 

Utalnék a 8. napirendi pontra, amikor van egy ilyen, hogy visszapótlási kötelezettség megjelenik 

összegben. Vagy mennyire jogos a visszapótlási kötelezettség terhére elszámolni kívánt összeg? 

Ez az egyik kérdésem. A másik: 157 millió követelés beszedésére van-e esély, és a 158 millió 

pénzeszköz rendelkezésre áll-e? 

 

Soós Péter ügyvezető 

Igen, van visszapótlásra annyi fedezet. 

 

Johancsik Mónika osztályvezető 

Van egy olyan sor, hogy pénzeszközök, amelyben 158 millió. December 31-i állapotot tükröz ez a 

beszámoló. A visszapótlási kötelezettségre van fedezet jelen pillanatban. Illetve a Kft.- nek kell még 

rekultivációt is fizetnie, és van egy vitás kérdésünk a ott maradt hulladákkal kapcsolatosan. Ez a 

három tétel vagy bele fér a büdzsébe vagy nem, de magára a visszapótlásra van anyagi fedezet. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 

Tehát ebbe a 158 millióba befér? 

 

Johancsik Mónika osztályvezető 

Jelen pillanatban nem 158 millió a pénzeszközünk, ugyanis követelésből áruszállításból 156 millió, 

ebből 82 és fél millió az NHKV-val szemben i követelés volt, az a pénz már beérkezett a számlára. 

Csordogál be, de a többi maradék, az nem várható, hogy teljes összegben be fog jönni. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm szépen!  

Ez az előterjesztés tartalmazza, hogy megmaradó tevékenységi kör mérnöki tevékenység, műszaki 

tanácsadás, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. Miért akarunk ismét fenntartani egy olyan céget, 

amelynek nem látjuk a jövőjét? 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Ennek a cégnek amíg lezárjuk az ügyeit, az nem 1-2 hónap lesz. A szolgáltatási szerződése megszűnt, 

így a közhasznú jogállását módosítani kell, és nem rakhatjuk bele, hogy hulladékkezelés fő 

tevékenységként, hiszen azt nem végzi, valamilyen tevékenységi körrel fenn kell tartani a céget. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

És ez a fenntartás addig szól, míg meg nem szüntetjük? Vagy úgy járunk, mint a kastélynál, hogy 

nincs igazi feladata, de azért viszi a pénzünket. Mert akkor most megint egy kiüresített céget fogunk 

fenntartani. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Kiegészíteném Jegyzőasszony hozzászólását.  

Jelzésre került, hogy 156 millió követelés állományunk van, amelyet a lakosságtól próbál beszedni 

majd a Kft. Egy részét a NAV-on keresztül, amely már be van nyújtva. Amíg a NAV ezen dolgozik, 

addig mindenképpen fenn kell tartani a céget. Ezt követően majd döntünk a további sorsáról. 

Minimális fenntartási költséggel tervezzük fenntartani. Az ügyvezető úr lemondása is már ehhez 

kapcsolódik. Ha megtaláljuk ez idő alatt a társaságnak azt a jövőképét, amivel tovább tud működni, 

akkor működtetjük tovább, ha nem, akkor majd megszüntetjük akkor, amikor már érdemes, mert a 

követelések állománya lecsökken annyira. 

Szeretnék reagálni az Üzemeltető Kft. kérdésére is. Többször jeleztük, hogy azért tarjuk fenn az 

Üzemeltető Kft.-t, mert a sportcsarnoknak az üzemeltetését ellátó feladatokat kívánunk általa 

megoldani. Tehát ezt a meglévő céget szeretnénk átalakítani az üzemeltetési feladatok ellátására. Ez 

azért előnyös, mert több pályázatnál, tehát TAO-s témákban is feltétel az, hogy több éve működő cég 

legyen és ez nekünk ebből a szempontból is jól jöhet. Fenntartási költsége ennek a cégnek is 

minimális. 

 

Szarvas Dénes könyvvizsgáló 

Tisztelt Bizottság! Ez a beszámoló – ha szabad ezt a szót használni -, egy kicsit köztes állapotot 

mutat. November 15-én megszűnt a vagyonkezelési szerződés. 3 milliárd 75 millió Ft értéket 

képviselő vagyonnal kell elszámolni a társulás felé. Ez a mérlegkészítés időpontjában nem történt 

meg. Ha ez megtörtént volna addig, akkor most nyilván egy éves beszámolót látunk magunk előtt, 

ami teljesen tisztán mutatja a kötelezettségeket, követeléseket és egyebeket. 

Minden válasz kiolvasható természetesen a kiegészítő mellékletből, nagyon alapos kiegészítő 

melléklet készült. 

Nagyon fontos volt a beszámoló összeállításánál a számviteli alapelvek betartása, különösen az 

óvatosság alapelve. 

Pillanatnyilag nincsen lezárva az elszámolás, vannak vitatott kérdések. Az én tisztem 

könyvvizsgálóként azt mondani, hogy ez a beszámoló megbízható és valós képet ad. 

Ez a beszámoló úgy van összeállítva, hogy ha nem sikerül a szempontjait érvényesítenie a 

társulásnál, akkor ez a legrosszabb állapot. Reméljük fog sikerülni és ettől talán jobb lesz. 

Nagyon fontos kérdés, hogyha a legrosszabb állapottal gondolok és ki kell fizetni mindent, pénzügyi 

kötelezettséget (a társulásnál követelés), az elszámolt értékcsökkenést, a rekultiváció, az ott maradt 
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hulladék…stb., ennyi pénzeszköze nincs a társaságnak, ezt csak követelés állomány átadással lehet 

tisztázni. 

Ismételten, az óvatosság elve alapján a beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 

helyzetéről. 

 

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

hat határozati javaslatról. 

  

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

316/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a tevékenységi 

köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági szerződés módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-

033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén 

igennel szavaz a társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadásával kapcsolatban 321 224 e Ft egyező eszköz-forrás oldali 

mérlegfőösszeggel, -87 444 e Ft összegű eredménnyel. 

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

taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 

jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

317/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a tevékenységi 

köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági szerződés módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-

033600, székhely: Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz 

a társaság tevékenységi köreinek a módosítására az alábbiak szerint: 

 

3.1. A társaság TEÁOR’08 szerinti főtevékenysége:  

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

 

3.2. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei: 

  7020 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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318/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a tevékenységi 

köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági szerződés módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-

033600, székhely: Szepes Béla utca 2.) tagja hozzájárul a társaság nonprofit közhasznú jellegének a 

törléséhez. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

319/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a tevékenységi 

köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági szerződés módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-

033600, székhely: Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz 

a társaság cégnevének módosítására az alábbiak szerint: 

 

1.1 A társaság cégneve: Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

320/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a tevékenységi 

köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági szerződés módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-

033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén 

igennel szavaz arra, hogy 2018. szeptember 15. napjával a taggyűlés elfogadja a társaság 

ügyvezetője, Soós Péter János e tisztség vonatkozásában tett lemondását. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

321/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit  
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Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a tevékenységi 

köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági szerződés módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-

033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén 

igennel szavaz a társasági szerződés módosítására a  határozat melléklete szerinti tartalommal azzal, 

hogy elfogadja a társasági szerződés változásokkal egybefoglalt hatályos szövegét egységes 

szerkezetben. 

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

változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratokat aláírja.  

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés Jászfényszaru Város Önkormányzatának a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaságban meglévő üzletrészének megvásárlásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Idézem: „Hatvan Város Önkormányzata a jövőbeni üzleti terveinek megvalósítása céljából meg 

kívánja vásárolni…” 

Melyek ezek az üzleti tervek, ami miatt megéri kivásárolni az üzletrészt? A döntéshez szükséges 

információt nem tartalmazza az előterjesztés. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Az előző válaszomban ismertettem, hogy mi a cél a Kft.-vel. Tehát ahhoz, hogy ki tudjuk üríteni, 

meg tudjuk szüntetni, vagy esetleg a jövőben fel tudjuk használni más célokra, ahhoz kell tiszta 

tulajdonosi struktúra, amelyben Hatvan a döntő tulajdoni hányaddal rendelkezik. Ennek érdekében 

kezdünk el tárgyalásokat, ha ebben sikerül jó tárgyalási pozíciókat elérni, akkor testület elé hozzuk 

döntési javaslattal. egyelőre csak az előkészítés folyik. 

 

Marján János bizottsági tag 

Ha a város nem fog jól járni és vissza kell pótolni, ebben az esetben ez célszerű? 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Nem, természetesen ekkor nem megyünk ebbe az irányba tovább. 

 

Marján János bizottsági tag 

Ez hosszú folyamat lesz még véleményem szerint. 

A másik társulatban, ami működik, végzi a szállításokat, végzi a hulladékkezelést, a városnak 

mekkora döntő szavazata van? 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Minimális, elhanyagolható. A társulásnak is néhány százalék, a városnak ebből adódóan 

gyakorlatilag semmilyen beleszólása sincs. 

Az irányba tolódott el a helyzet, hogy volt egy olyan társaságunk, amelyben döntő szavazata volt 

Hatvan városának, és a többi településnek is valamilyen, az új felállás szerint mindegyik 

településnek szinte minimális. 
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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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

322/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Jászfényszaru Város Önkormányzatának a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaságban meglévő üzletrészének megvásárlásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-

033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét arra, hogy Jászfényszaru Város Önkormányzatának a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaságban meglévő 10.000.000,- Ft névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrészének a 

megvásárlása céljából egyeztető tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson le Jászfényszaru 

város polgármesterével. 

 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2017. évi számviteli törvény szerinti 

egyszerűsített éves beszámolójáról, a társaság jogutód nélkül felszámolás útján történő 

megszüntetéséről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Véleményem, hogy ezt már korábban is meg kellett volna tennünk. Mindig megbeszéltük, hogy 

csak termeli Hatvan városnak a mínuszt és nekünk kell kifizetni, ezért én ezt csak üdvözölni tudom. 

Bár biztos, hogy ebből is mínusszal fogunk kiszállni. 

 

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: 

 

323/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet 2017. évi számviteli törvény szerinti 

egyszerűsített éves beszámolójáról, a társaság jogutód nélkül felszámolás útján történő 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 



176 

alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon 

Hatvan Város Önkormányzatát képviselje. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 

alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében a szövetkezet 2017. évre szóló egyszerűsített 

éves beszámolójának elfogadása tárgyában akként, hogy az eszközök források egyező főösszege 

12.333 e Ft, a saját tőke  

-9.046 e Ft, befektetett eszközök értéke 5.375 e Ft, mérleg szerinti eredménye -2.106 e Ft. 

 

3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 

alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon arról, 

hogy a szövetkezet jogutód nélkül felszámolási eljárás keretében megszüntetésre kerüljön, 

figyelemmel a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi. XLIX. törvény 23. § 

(2) bekezdésére.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete igennel szavaz arra, hogy a szövetkezet 

elnöke a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet az Egri Törvényszéken 

előterjessze, és e vonatkozásban a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: a Szövetkezet soron következő közgyűlése 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

4. napirendi pont 

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

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendeletmódosításról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

324/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 

a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság 

részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta határozati javaslat „A” 

pontjának elfogadását. Kérte, hogy szavazzanak a javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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325/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani Rendőrkapitányság 

„Baleset megelőzési nap” rendezése céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja, 

a Népkertet 2018. június 8. napján. 

 

Határidő: 2018. június 2. (a hatósági engedély kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodással 

kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Azzal nincs gondom, hogy megállapodunk, csak azzal van, hogy az általános tartalék terhére 

biztosítunk 13.296.000 Ft-ot és 20 millió az általános tartalékunk. Mi lesz, ha jön egy nem várt 

esemény? 

 

Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

Az általános tartalékunk már nem 20 millió forint, mert a pénzmaradványt, 23 millió forintot, még 

odatettük. 

A képviselő-testület a múltkori beszámolóval elfogadta. tehát ez a kiadás belefér az általános 

tartalék keretébe. 

 

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

két határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

326/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési 

megállapodással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-

vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretei 

között 2018. évben 183.680.916 Ft kiadás kerüljön finanszírozásra a melléklet szerinti tartalommal, 

melynek fedezete  Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletben 170.385.000 Ft erejéig beépítésre került, 13.296.000 Ft az általános 

tartalék terhére kerül finanszírozásra, valamint 21.188.467 Ft a 2019. évi költségvetésbe 

betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2018. december 31. (fejlesztések elvégzésére) 

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

 
327/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési 

megállapodással 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 Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött 

együttműködési megállapodás keretében szervezendő nyári gyermektáborozáshoz szükséges 

megbízási szerződéseket az önkormányzat nevében megkösse. A megbízási szerződések pénzügyi 

fedezete a …/2018. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (a megbízási díj kifizetésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal létrejött együttműködési megállapodás 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: 

 

328/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. 

szándékát, mely szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további – hatodik –  ún. Bosch 

osztályt kíván indítani. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály 

indításával.  

A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a határozat mellékletét képező – 

együttműködési megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 

annak aláírására.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

329/2018. (V. 30.) 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  
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Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 

mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2017. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 

(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét            7.856.191 Ft-ban 

b)  kiadási főösszegét                                                                    3.671.153Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

Egyenleg: 9.742.001 Ft 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában szavazati 

jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

330/2018. (V. 30.) 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 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak 

pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

pénzmaradványa: 9.742.001 Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

▪ tartalék: 8.957.904 Ft 

▪ 2018. évi működési kiadásra beépítve: 784.097 Ft. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e 

határozatnak megfelelően gyakorolja. 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 

331/2018. (V. 30.) 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 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
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Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 3.006.044.958 Ft főösszeggel 

elfogadja 

A Társulás vagyonmérlegét a határozat melléklete tartalmazza. 

 

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által elszámolt 

értékcsökkenés összege 188.890.320 Ft 2017. november 15.-ig, mely összeg a vagyonkezelési 

szerződésből eredő visszapótlási kötelezettség alapja. A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft által elismert visszapótlási kötelezettség összege 

120.871.021 Ft a Társulás mérlegkészítésének időpontjában. A két összeg közötti különbség 

68.019.299 Ft, amely 2018. évben kerül egyeztetésre, ami alapján a Társulás 2018. évi mérlegében 

kerül elszámolásra. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e 

határozatnak megfelelően gyakorolja. 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

332/2018. (V. 30.) 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 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló 

kimutatást a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e 

határozatnak megfelelően gyakorolja. 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 

 

9. napirendi pont 

Előterjesztés a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatásáról 

(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: 

 

333/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatásáról 

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

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti 

Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Kisfaludy u. 23.) részére 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer 

forint támogatást nyújt. A fenti összeg a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. június 30. (a támogatási szerződés megkötésére)     

 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés az ITF Harcművészetekért Alapítvány támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

334/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az ITF Harcművészetekért Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ITF Harcművészetekért Alapítvány 

(székhelye: 3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 55.) részére 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást 

nyújt. A fenti összeg a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/20128. (II. 

23.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. június 1. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.” 

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

335/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2017. évi 

beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 
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Határidő: 2018. június 15. 

Felelős: „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke” 

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló strandfürdő területén lévő konyha, étterem 

és söröző bérletére vonatkozó szerződés megszüntetéséről 

(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: 

 

336/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló strandfürdő területén lévő konyha, 

étterem és söröző bérletére vonatkozó szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete közös megegyezéssel megszünteti az 

önkormányzati tulajdonú hatvani 1661/18 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Teleki úton található, 

kivett strandfürdő megnevezésű, 59281 m2 nagyságú belterületi ingatlan területén található – önálló 

helyrajzi számmal nem rendelkező – 116 m2 nagyságú, több helyiségből álló konyha-étterem 

épületre, valamint hatszög alakú 16 m2 alapterületű sörözőre vonatkozóan 2016. május 1. napjától 4 

éves határozott időre Baranyi József Attiláné egyéni vállalkozóval megkötött szerződést azzal, hogy 

a továbbiakban a Hatvani Szolgáltató Intézmény gondoskodik az ingatlanrészek üzemeltetéséről  a 

szolgáltatások biztosítása érdekében. 

 
Határidő: 2018. május 31. (szerződés megszüntetése) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

(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 határozatokat hozta: 

 

337/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 2720 

hrsz-ú, természetben 3000 Hatvan, Balassi B. út 14. szám alatt található és a Heves Megyei 

Kormányhivatal használatában lévő ingatlanban található használaton kívüli fürdőszoba irattárnak 

történő átalakításához a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy az átalakítással járó 
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költségeket a Heves Megyei Kormányhivatal viseli, azzal, hogy a használati jogviszony 

megszűnésekor  Hatvan Város Önkormányzatával szemben sem tulajdoni, sem kötelmi igényt nem 

érvényesít. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés gépjárművek beszerzéséről a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

338/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gépjárművek beszerzéséről a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére című 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény hatékony és 

színvonalas feladatellátása érdekében az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot adó 

Formont Autó Kft.-től (székhely: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 53.; adószám:  12550131-2-

03, cégjegyzékszám: 03-09-108598; képviseli: Koszonits Zoltán ügyvezető) megvásárol 5 db 

Renault Master típusú gépjárművet mindösszesen bruttó 16.319.500,- Ft azaz bruttó Tizenhatmillió 

háromszáztizenkilencezer-ötszáz forint értékben. A gépjárművek beszerzésére a fedezet a Hatvani 

Szolgáltató Intézmény költségvetésében a fizetendő bérleti díjak költséghelyen 2.857.000,- Ft 

összegben – mely előirányzat az intézménytől az önkormányzathoz átcsoportosításra kerül, –  

valamint Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az általános tartalék 

költséghelyen 13.462.500,- Ft összegben rendelkezésre áll. 

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

aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: 2018. június 30. (szerződések aláírására)  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Ezt azért nem tudom támogatni, mert csökkentjük vele az önkormányzati vagyont. Megértem, hogy 

sokan jönnek a városba és kell a lakhatás, de ha az önkormányzati vagyon ilyen ütemben fog 

csökkeni, akkor ez nem jó.  

Megértem, hogy sok a felújítandó rajta, sokára térülne meg, de én ezt nem támogatom. 

 

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 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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339/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 

3978/55/A/6 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 7. 2/1 sz. alatt található, 55 m2  

nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 5.400.000,- Ft, azaz 

Ötmillió-négyszázezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 

borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 

alapján. 

 

Határidő: 2018. május 31. (pályázat kiírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

módosításról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

340/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 Kft.-

vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

91 %-os díjemelés, azt mondom, hogy igen. még ha a lakosság kis része használja is, mert a város 

csatornázva van. Milyen kalkulációt nyújtott be a közszolgáltató? Részletes, mindent alátámasztó 

javaslatot tett, vagy csak közölte az összeget? Ha van részletezés, miért nincs az előterjesztéshez 

csatolva? Amennyiben nincs, akkor mi alapján dönthető el, hogy mi indokolja az ilyen magas 

díjemelést? 

Szinte kizártnak tartom, hogy kétszer 25 km-es többletszállítás 91 %-os díjemelést indokol. 

Nem tudom elfogadni, különösen, hogy nem látom részletes számszaki alátámasztását. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

A városban csak néhány házat érint. 
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Schósz Gabriella irodavezető 

Részletes kalkulációt nem adott be a közszolgáltató, de fogunk tételes költségeket kérni. Az 

indokait beleírtuk az előterjesztésbe. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm szépen! Ha látom, természetesen el tudom fogadni, de nincs az előterjesztés mellé 

csatolva. 

 

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

határozati javaslatokról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

341/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 

Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 

Hatvan, Táltos utca 21.) megkötött, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. 

(…….) önkormányzati rendeletnek megfelelően módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. május 31. (szerződés módosítására) 

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

 

342/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 

Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést szóló előterjesztést, 

a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

18. 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 tíz 

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

343/2018. (V. 30.) 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 
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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” 

 

344/2018. (V. 30.) 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 Hatvany Lajos 

Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) kertjében található gépészeti 

berendezés körül hangcsillapítás érdekében zajvédő fal kialakításával a Mézsorás Építőipari Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 360.000,- 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: 2018. június 8. (szerződéskötésre) 

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

 

345/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Kodály 

Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 

2.) a főzőkonyhája villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálatának 

elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg 

bruttó 190.500,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 

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

 

346/2018. (V. 30.) 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: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani 5. Sz. 

Általános Iskolában (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.) a főzőkonyhája villámvédelmi és erősáramú 

berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálatának elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 

(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 165.100,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 

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

 

347/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István 

Általános Iskolában (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) a tálalókonyhája érintésvédelmi, 

villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálatának elkészítésével Kovács 

Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 260.350,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 

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

 

348/2018. (V. 30.) 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 II. számú körzeti 

gyermekorvosi rendelő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.) érintésvédelmi, villámvédelmi és 

erősáramú berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok 

javításának és felülvizsgálatának elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 

Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 622.300,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 

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

 

349/2018. (V. 30.) 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: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú I., III. és IV. számú 

körzeti felnőtt háziorvosi rendelő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.) érintésvédelmi, villámvédelmi és 

erősáramú berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok  

javításának és felülvizsgálatának elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 

Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 603.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. június 8. (szerződéskötésre) 

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

 

350/2018. (V. 30.) 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 Anyatejgyűjtő 

Állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.) érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek 

tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok javításának és felülvizsgálatának 

elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg 

bruttó 501.650,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 

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

 

351/2018. (V. 30.) 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 Óhatvani Védőnői 

Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.) érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú 

berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok javításának és 

felülvizsgálatának elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 

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

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. június 8. (szerződéskötésre) 

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

 

352/2018. (V. 30.) 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: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Galéria 

(3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.) érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek 

tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok javításának, felülvizsgálatának és 

villámvédelmi tervének elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 

Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.479.550,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 

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

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a XXI. század Gyermekeiért Nevelési és 

Oktatási Alapítvány részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

353/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a XXI. század Gyermekeiért 

Nevelési és Oktatási Alapítvány részére tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a XXI. század 

Gyermekeiért Nevelési és Oktatási Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) 

részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 4571 helyrajzi számú, 

természetben Hatvan, Gódor Kálmán út 13. szám alatti óvoda területén 2 db hinta telepítéséhez, 

esés védelmet biztosító gumiburkolat kiépítéséhez a két új hintaállvány és a 2 db meglévő 

fészekhinta alá, valamint a Napsugár Óvoda felirat elhelyezéséhez az épület keleti falára. 

Az óvoda területén a játszóeszközök és a gumiburkolat telepítése során a munka- és balesetvédelmi 

szakmai szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 

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

 

Határidő: 2018. június 11. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
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354/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről tárgyú 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Márkus Tamás bérlő 

részére ahhoz, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. 1/1. szám alatti önkormányzati 

bérlakásban a szoba ablakára redőnyt és a három részes ablak 1/3 részére szúnyoghálót szereltessen 

fel saját költségén, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti viszonyának a megszűnésekor kártalanítási 

igény nélkül az eredeti állapotot maradéktalanul visszaállítja. 

 

Határidő: 2018. június 15. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola tantermének 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

355/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szent István Általános Iskola tantermének felújításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István 

Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) II. emeletén lévő 203-as tantermének 

BOSCH tanteremmé történő átalakítási munkáinak, valamint az I. emeletén lévő 104-es terem 

részleges festési munkáinak elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány 

utca 55/A.) bízza meg bruttó 2.992.032,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 

2018. évi együttműködési megállapodás terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. június 8. (szerződéskötésre) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2684/22 hrsz.-ú földrészleten található 78 m2 nagyságú terület 

elidegenítésével 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: 
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356/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 2684/22 hrsz.-ú földrészleten található 78 m2 nagyságú terület 

elidegenítésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő hatvani 2684/22 helyrajzi számú kivett közterület művelési ágú 1 ha 8668 m2 

nagyságú földrészlet - a Hatvan Város Helyi Építési Szabályairól és Szabályozási Tervéről szóló 

39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1/a. melléklet 8. számú tervlapja szerinti kötelező 

szabályozási vonalak figyelembevételével – az 1. melléklet szerinti változási vázrajz alapján 

kerüljön megosztásra. A telekmegosztás során a hatvani 2684/23 helyrajzi számú kivett közterület 

művelési ágú, 1 ha 7890 m2 nagyságú, a hatvani 2684/24 helyrajzi számú kivett közterület művelési 

ágú, 595 m2 nagyságú és a hatvani 2684/25 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület művelési ágú, 

183 m2 nagyságú ingatlanok alakulnak ki, amelynek ténye kerüljön bejegyzésre az állami ingatlan-

nyilvántartásba. A telekalakítási eljárás megindítására, és az eredményes ingatlan-nyilvántartási 

eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 

 

Határidő: 2018. július 15. (kérelem benyújtására) 

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

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséről 

(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: 

 

357/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520.075 pályaszámú és a 411.264 pályaszámú 

gőzmozdonyoknak az átszállításával a hatvani 2627/1 hrsz.-ú (természetben: Hatvan, vasútállmás) 

területről a hatvani 2647/7 hrsz.-ú földrészletre (természetben: Népkert) az MVM OVIT Országos 

Villamostávvezeték Zrt.-t (székhely: 1158 Budapest, Körvasút sor 105.) bízza meg, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 13.865.860,-Ft összegben. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város 

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

felhalmozási kiadások között a „Népkert rendezése” költséghely terhére biztosított. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

358/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséről szóló előterjesztést, és 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520.075 pályaszámú és a 411.264 pályaszámú 

gőzmozdonyok elhelyezéséhez szükséges alapozási és sínépítési munkálatok elvégzésével a hatvani 

2647/7 hrsz.-ú földrészleten (természetben: Népkert) a KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Kft.-t 

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

legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 8.255.000,-Ft. összegben. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város 

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

5.106.424,-Ft összegben a felhalmozási kiadások között a „Népkert rendezése” költséghely terhére, 

valamint 3.136.860,-Ft összegben az „általános tartalék” költséghely terhére biztosított. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

359/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520.075 pályaszámú és a 411.264 pályaszámú 

gőzmozdonyok köré építendő kerítés beszerzésével az Aba-Szer Fémbútor Kft.-t (székhely: 3753 

Abod, Tóth utca 10.) bízza meg bruttó 3.985.971,-Ft összegben, mint a termék kizárólagos 

magyarországi forgalmazóját. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében az 

Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Város- és községgazdálkodás” költséghely 

terhére biztosított. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

360/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520.075 pályaszámú és a 411.264 pályaszámú 

gőzmozdonyok leírását tartalmazó históriás emléktáblák, a táblát tartó oszlopok elkészítésével, és 

kivitelezésével a Kovácsmester Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 

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

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében az 

Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Város- és községgazdálkodás” költséghely 

terhére biztosított. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

361/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1288909A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1288909A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520.075 pályaszámú és a 411.264 pályaszámú 

gőzmozdonyok megvilágításának kivitelezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 

Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 247.650,-Ft. összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében az 

Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Város- és községgazdálkodás” költséghely 

terhére biztosított. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

362/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a MÁV-START Zrt-vel az 520.075 pályaszámú gőzmozdony 25 évre szóló ingyenes átadásá-

val kapcsolatos megállapodást megkösse azzal, hogy a megállapodást utólagos jóváhagyásra a kép-

viselő-testület elé terjessze. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

363/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a MÁV Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a gőzmozdonyok 

Népkertbe történő áthelyezéséhez szükséges speciális vasútépítési anyagok (betonalj, kapcsolószer, 

sín) ingyenes átadásával kapcsolatos megállapodást megkösse azzal, hogy az anyagok értékékének 

ÁFA-ját Hatvan Város Önkormányzata megfizeti. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást annak aláírását követően utóla-

gos jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 

megállapodásról 

(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 határozatokat hozta: 
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364/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a hatvani 0299/1 helyrajzi 

számú ingatlan belterületbe vonását kérelmező tulajdonosával MIRKU-BAU Kft. (székhely: 3000 

Hatvan, Kossuth tér 16. 1. em. 4.) a magánerő bevonásával megvalósuló, útépítés és 

közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendeletnek, 

a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak 

szerint. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2018. július 31. (megállapodás megkötésére) 

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

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés az Arany János utca útfelújításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról 

(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: 

 

365/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Arany János utca útfelújításához szükséges műszaki ellenőr 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Arany János utca útfelújításához 

szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásával Vass András egyéni vállalkozót (székhely: 3300 

Eger Vízimolnár utca 7. III. em. 6.) bízza meg 500.000,-Ft (alanyi ÁFA mentes) 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 „Város- és községgazdálkodás” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 2614/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

nem lakáscélú helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére 

(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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

366/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és   

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

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2614/1 helyrajzi számú, természetben 3000 

Hatvan, Bezerédi u. 2. szám alatti ingatlan egy helyiségét (a Szociális Bolt volt helyisége, 37,62     

m2), valamint a hozzá tartozó, másokkal közös használatú helyiségeket a Polgárőrség Hatvan 

Közhasznú Szervezet (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 2018. június 1-jétől 2019. 

május 31-ig terjedő határozott időtartamra havi 3750,- Ft (ÁFA mentes) bérleti díj fejében, 

közérdekből, közérdekű tevékenység végzésére bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

47. §-ában rögzített feltételekkel. 

 

Határidő: 2018. május 31. (a bérleti szerződés aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

27. napirendi pont 

Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2017. évi végrehajtásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Az a véleményem, hogy tele van a város kátyúval. A javítások nem tartósak, sok esetben a kátyúzás 

után újra kiverik az autósok. Nem megfelelő a technológia. Sokszor tapasztaltamm már, hogy esőben 

kezdenek kátyúzni, ha gödröt kivágják, azt kezelni kellene, és csak utána kellene javítani. 

A minőségi munkával probléma van. Pl. a Csaba utca Madách utca kereszteződésében be van 

szakadva az úttest évek óta. Sokszor jeleztük és nem történik semmi. 

Megcsinálnak három kátyút és keletkezik öt. 

Tartós és minőségi munkát várunk el, mert nem kevés pénzébe kerül a városnak. Kérem, hogy 

figyeljünk erre a jövőben, mert egyre csak rakjuk bele a pénzt és nem javul meg semmi. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Véleményem szerint most jobb a technológia, simább a kátyúzás és körbe is van öntve szurokkal. 

Ahol pedig tudunk, ott fogunk aszfaltozni. 

A pénzt elő kell teremteni, ezért amire lehet pályázunk. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Nekem nem a technológiával van bajom, hanem az utána következő résszel. Ha már egy darabon az 

út elromlott, mert kialakult rajta egy kátyú, azon az útszakaszon elkezdődött egy romlás, tehát 

mellette több helyen is ki fog alakulni kátyú. Ezért biztosítottunk 100 milliós keretet az utak teljes 

felújítására, mert a kátyúzás többe kerül, mintha normális utunk lenne. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Én csak azt kérem, hogyha valamit csinálunk, azt jó minőségben csináljuk. 

 

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: 
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367/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az útkarbantartási feladatterv 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámolót, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az útkarbantartási feladatterv 2017. évi 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

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

 

 

28. napirendi pont 

Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2017. évi ellátásáról 

(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: 

 

368/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2017. évi ellátásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2017. 

évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozó 

bérleti-üzemeltetési szerződésk 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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

369/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvíz-szolgáltatásra 

vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződésk utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét 

képező, a közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására, valamint a közműves szennyvíz-
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szolgáltatás ellátására vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződéseket. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

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

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 

(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: 

 

370/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervének 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2018. évi Közbeszerzési tervet. 
 
Határidő: 2018. május 31. (a Közbeszerzési terv közzétételére) 

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

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

371/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével 

induló eljárás keretében. 

A beszerzés becsült értéke nettó 2.575.000.-Ft. A szükséges fedezet összege Hatvan Város 

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

foglaltak alapján biztosított, továbbá a 2019. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 

 

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

2.575.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató 

megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
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megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 110/2017. (II. 23.) számú képviselő-

testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

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

2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 

3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 

 

Határidő: 2018. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 

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

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok 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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

372/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok 

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 „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, 

illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 

szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében, 

részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes nettó becsült értéke 14.148.980.-Ft. 

Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek beszerzése”, becsült értéke nettó 6.570.500.-Ft. 

A 2. rész elnevezése „Irodaszerek és papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 5.693.480.-Ft. 

A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 1.885.000.-Ft. 

A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 2019. évi 

költségvetésbe betervezésre kerül. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, 

illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű, 14.148.980.-Ft nettó 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 110/2017. (II. 23.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 

szabályzat alapján köteles eljárni.  

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

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

2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 

3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 

 

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

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

Előterjesztés az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Itt név szerinti szavazás szükséges. Kérem Jegyzőasszonyt vezesse le a szavazást. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Kérem a bizottság tagjait, hogy nevük elhangzásának sorrendjében adja le a szavazatát. 

 

Bagi Miklós:  Igen. 

Kondek Zsolt:  Igen. 

Marján János:  Igen. 

Palik Józsefné: Igen. 

Papp István:  Igen. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Megállapítom, hogy öt igennel a bizottság támogatja a határozati javaslatot. 

(A név szerinti szavazás jegyzőkönyve csatolva!) 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

373/2018. (V. 30.) 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, 

mint a képviselő-testület 229/2018. (III. 29.) számú határozata alapján indult, „Ablakok 

hiányosságainak javítása oktatási intézményekben” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, 

a tárgyi közbeszerzési eljárást az 1. rész és a 2. rész tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés a) pont alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel 

arra, hogy az eljárásra nem nyújtottak be ajánlatot.  

 

Határidő: 2018. június 5. (az eljárás eredményéről szóló összegezés elkészítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

34. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 

statisztikai összegezésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

374/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseire vonatkozó 

éves statisztikai összegezésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai 

összegezést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: 2018. május 31. (éves statisztikai összegezés közzétételére) 

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

 

 

35. napirendi pont 

Előterjesztés a „Nemzeti értékek bemutatása” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos 

jóváhagyásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

375/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Nemzeti értékek bemutatása” tárgyú 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 HUNG-2018 kódszámú, 

„Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatot, 

amelynek célja a Hatvan Városi Értéktárba felvett 12 helyi értéket bemutató kiadvány elkészítése. 

Az elnyerni kívánt támogatás összege bruttó 1.000.000,- Ft, amely önerőt nem igényel. A képviselő-

testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos dokumentumok 

aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

36. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület pályázatához kapcsolódó 

döntésről 

(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: 

 

376/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület pályázatához kapcsolódó 

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

testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesület részére a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott be/SFP-

06240/2018/MKSZ számú sportfejlesztési támogatási kérelméhez szükséges bruttó 9.200.000.-Ft 

összegű saját forrást. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

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

rendelkezésre áll.   

 

Határidő: 2018. május 31. (önerő biztosítására) 

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

 

377/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület pályázatához kapcsolódó 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 

Képességfejlesztő Általános Iskola épületének tulajdonosa hozzájárul a Hatvani Kézilabda és 

Szabadidő Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott be/SFP-

06240/2018/MKSZ számú sportfejlesztési támogatási kérelmének pozitív elbírálása esetén az 

épületben történő felújítási munkálatok elvégzéséhez. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 

város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

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

 

 

37. napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

2017. IV. negyedévi költségvetése módosításáról, valamint a 2017. évi gazdálkodásáról és 

annak pénzügyi teljesítéséről 

(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: 

 

378/2018. (V. 30.) 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 2017. IV. negyedévi költségvetése módosításáról, valamint a 2017. évi gazdálkodásáról és 

annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetése IV. negyedévi 

előirányzat módosítását az alábbiak szerint: 

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás költségvetésének 

kiadási és bevételi előirányzatai 2017. december 31. fordulónappal: 
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A Társulás bevételi és kiadási előirányzata:  3.209.024.666 Ft 

 

Bevételi jogcímek: 

a) Társulás működési bevétel 

 Tagönkormányzatok támogatása 666.666 Ft 

b) Társulás felhalmozási bevétele: 

Felhalmozási célú támogatási bev. ÁHT-n belülről 3.208.358.000 Ft 

 

Kiadási jogcímek: 

a) Működési kiadás 666.666 Ft 

Működési célú kiadások 127.000 Ft 

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 539.666 Ft 

 

b) Felhalmozási célú kiadások (céltartalék) 3.208.358.000 Ft 

 

A Társulás 2017. december 31. fordulónapi bevételei és kiadásai előirányzatainak részletezését a 

határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi 

költségvetése IV. negyedévi előirányzat módosítás elfogadása tárgyában szavazati jogát e 

határozatnak megfelelően gyakorolja. 

Határidő: 2018. május 31. társulási tanácsülésen, vagy a megismételt ülésen 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

379/2018. (V. 30.) 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 2017. IV. negyedévi költségvetése módosításáról, valamint a 2017. évi gazdálkodásáról és 

annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2017. évi 

zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik:  

 

1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi teljesítései 2017. december 31. 

fordulónappal: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 

(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszeg         3.209.024.666 Ft, 

b)  kiadási főösszeg                                                                     523.445 Ft. 

 

Bevételi jogcímek: 

a) Társulás működési bevétele 

 Tagönkormányzatok támogatása 666.666 Ft 

b) Társulás felhalmozási bevétele: 

Felhalmozási célú támogatási bev. ÁHT-n belülről 3.208.358.000 Ft 

 

 

2.Kiadási jogcímek: 

a) Működési kiadás 523.445 Ft 

Működési célú kiadások 120.845 Ft 

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 402.600 Ft 
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b) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft 

 

2. Kiadások és bevételek egyenlege 3.208.501.279 Ft a Társulás kötelezettséggel terhelt 

pénzmaradványa, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

A Társulás pénzmaradványa: 3.208.501.279 Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

- tartalék: 3.208.358.000 Ft 

  - 2018. évi működési kiadásra beépítve: 143.249 Ft. 

 

5. A Társulás 2017. évi bevételei és kiadásai megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

6. A Társulás 2017. évi pénzeszközei változásának bemutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

7. A Társulás több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

8. A Társulás vagyonmérlegének főösszege 3.208.516.789 Ft, a 2017. évi egyszerűsített mérlegét 

és vagyonkimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

9. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 

és részesedések bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

10. A Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási határozat adósságot 

keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza. 

11. A Társulás a 2017. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén 

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában szavazati 

jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 

 

Határidő: 2018. május 31. társulási tanácsülésen, vagy a megismételt ülésen  

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

38. napirendi pont 

Előterjesztés közterület javítási munkákról 

(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: 

 

380/2018. (V. 30.) 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 Mohács utcai Bölcsőde bejárata előtti 

közterület megfelelő műszaki és esztétikai állapotának helyreállítása érdekében a beszakadt 

útburkolat teljes feltárásával és megfelelő útalap készítésével 6 m2 felületen, az épület előtti 

területen aszfaltszőnyeg terítésével 36,1 m2 felületen, a járdafelület aszfaltos javításával 11,2 m2 

felületen, valamint 9,5 méter hosszúságú beton folyókaelem beépítéséhez szükséges kivitelezési 

munkálatok elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 

111.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 546.925,-Ft 

összegben. 

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

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

költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

39. napirendi pont 

Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

381/2018. (V. 30.) 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, Mikes utca 30. sz. alatti ingatlan előtt 

található burkolt medrű vízelvezető árok (~ 10 méter) teljes szakaszának helyreállítási és 

betonszegéllyel történő lezárási munkáival a Norma-Bau Kft.–t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 

Áron utca 22.) bízza meg bruttó 330.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

 

Határidő: 2018. július 15. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

382/2018. (V. 30.) 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, Botond utca és Attila utca 

kereszteződésében lévő áteresz sérült szakaszának a cseréjével és az út helyreállítási munkáival a 

Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 570.000,- 

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 a “Csapadékvíz elvezetés” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. július 15. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

40. napirendi pont 

Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 



205 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

383/2018. (V. 30.) 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 rossz állapotú betonjárdáinak a javítási 

munkáival összesen 382.9 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 4.212.128,-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 Papp István önkormányzati képviselő 

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

István önkormányzati képviselő kerete terhére 212.128,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

41. napirendi pont 

Előterjesztés Tarsoly Imre 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: 

 

384/2018. (V. 30.) 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 Balassi Bálint úton, a Vas Gereben utcában, a 

Nagy Sándor utcában, a Petőfi Sándor utcában a rossz állapotú földutas közterületek karbantartási 

munkáival összesen 667,2 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 

6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 1.812.747,-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 Tarsoly Imre önkormányzati 

képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

42. napirendi pont 

Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzéséről 

 (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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

385/2018. (V. 30.) 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 11 db “DG315p” típusú hulladékgyűjtő edény 

beszerzésével és szállításával a mmcité 3 Kft.-t (székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 151.)  

bízza meg bruttó 1.748.790,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 

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

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

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

 

43. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú Hatvan Nagygombos Majorral kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

386/2018. (V. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú, műemléki védettség alatt álló hatvani 

0531/2 hrsz.-ú Nagygombos majorban lévő épületekben az égéstermék-elvezetők javítási 

munkáinak megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésével Farsang György Csabát 

(adószámos magánszemély, székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 31.) bízza meg bruttó 475.200,- Ft 

(önkormányzatot terhelő kifizetés 540.065,-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 felhalmozási kiadások között a „Nagygombosi lakásoknál 

kémények javítása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. június 12. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

44. napirendi pont 

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

döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

387/2018. (V. 30.) 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 megvalósításához kiviteli terv elkészítésével a Sisák Art Építész Iroda Kft.-t (székhely: 

3060, Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) - mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza 

meg bruttó 908.050,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. június 4. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

388/2018. (V. 30.) 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 megvalósításának keretében a kötelező nyilvánosság feladatainak ellátásával a Média-

Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) - mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza meg bruttó 119.710,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi 

fedezet a pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. június 4. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

45. napirendi pont 

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

Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” című 

pályázathoz kapcsolódó döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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: 

 

389/2018. (V. 30.) 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-3.2.1-15-HE1-2016-00029 azonosítószámú, „A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő 

Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai 

korszerűsítése” című pályázathoz szükséges műszaki ellenőri feladatok teljes körű elvégzésével a 

Takács Mérnök Iroda Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gáspár András u. 13.) bízza meg bruttó 

140.000,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 

 

Határidő: 2018 június 15. (szerződéskötésre) 

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

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

pályázathoz kapcsolódó döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

390/2018. (V. 30.) 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 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 azonosító számú, „Hatvan Város Önkormányzata ASP 

központhoz való csatlakozása” című pályázathoz kapcsolódó adattisztítás, rendszer testreszabás és 

paraméterezés, illetve adatmigráció feladatok elvégzésével az E-Szoftverfejlesztő Kft.-t (székhely: 

4964 Fülesd, Fő út 25.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 

1.740.000.-Ft összegben.  

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított. 

 

Határidő: 2018 június 10. (szerződés megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

47. napirendi pont 

Egyebek 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Az eredeti napirend szerinti utolsó napirendhez szeretnék hozzászólni. 

Több jelzést kaptam az elmúlt hetekben a hulladékgyűjtőedények ürítésével kapcsolatosan. Nagyon 

ritkán ürítik és kifolyik a szemét belőlük, például a Hatvany Irén utcában, Tabán utcában. Küldtek 

egy olyan fotót is nekem, hogy az egyik ki volt ürítve, a másikat tőle 5 méterre ott hagyták. 

Kérem, hogy akinek ez a feladata, az rendszeresebben nézze már meg a hulladékgyűjtőket. 

Tudom, hogy minden percben nem lehet ott lenni, de kérem, hogy arra különösen figyeljenek, ahol 

gyerekek játszanak. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Felhívjuk a Szolgáltató Intézmény figyelmét. 

 

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

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 8 óra 45 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


