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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. október 24-én, 1000 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Marján János     bizottsági tag   

  

 Bagi Miklós és Palik Józsefné bizottsági tagok igazoltan távol. 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta    jegyző 

 dr. Veres András     ügyvéd 

 Bánkutiné Katona Mária    gazdálkodási irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

 Gulyás Katalin     városi főkertész 

 Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 

 Szép Éva belső ellenőr 

 dr. Borbás Zsuzsanna Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. - ügyvezető 

 Havassy Kálmán Hatvani Szolgáltató Intézmény – 

intézményvezető 

 

 Barna Attiláné     jegyzőkönyvvezető 

*** 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

Városfejlesztési Bizottság 3 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

napirendjét. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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653/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2018. október 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság „felszámolás alatt” végelszámolási tevékenységet záró beszámolójáról 

 

2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet „felszámolás alatt” tevékenységet záró 

beszámolójának elfogadásáról 

 

3. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

 

4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 

kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

 

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

Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító okiratának 

módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 

Előterjesztő 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 1-5. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 

6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő és előadó: dr. Szikszai Márta jegyző   

 

7. Előterjesztés kártyaolvasó eszközök beszerzéséről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: Lukács László mb. irodavezető 

 

8. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 

9. Előterjesztés módosított intézkedési terv elfogadásáról 

 

10. Előterjesztés többcélú kölcsönkeret szerződés módosításáról 

Előterjesztő 9-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  

Előadó 9-10. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 

irodavezető 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

12. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 

 

13. Előterjesztés Energiamegtakarítási Intézkedési Terv elkészítésével kapcsolatos döntésről 

 

14. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
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15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról  

 

16. Előterjesztés a Trianon térre telepítendő zászlótartóról 

 

17. Előterjesztés a 2018. évi őszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről 

 

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

 

19. Előterjesztés a hatvani 514/1 hrsz.-ú és a hatvani 514/2 hrsz.-ú földrészletek 

telekegyesítéséről  

 

20. Tájékoztató a 2018/2019. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

 

21. Előterjesztés adventi vásárral kapcsolatos döntésről 

 

22. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 

Előterjesztő 11-22. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 11-22. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető  

 

23. Előterjesztés a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében meghirdetett pályázati 

felhívásra benyújtandó pályázatról 

 

24. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésről 

 

25. Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

 

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

váló döntésről 

 

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

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

 

28. Tájékoztató a 2017-2018. évi pályázatokról  

 

Előterjesztő a 23-28. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 23-28. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

29. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziummal történő 

növénytelepítésekre vonatkozó együttműködésről 

 

30. Előterjesztés Lestyán Balázs és Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselők 

képviselői keretének részbeni felhasználásáról 

 

31. Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 

 

32. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanokon történő 

fakivágásokról 

Előterjesztő a 29 -32 napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető       

Előadó a 29 -32 napirendi pontig: Gulyás Katalin városi főkertész 
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33. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

 

34. Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 

 

35. Előterjesztés kandeláber cseréjéről 

 

36. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 

 

37. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 

Előterjesztő, előadó 33-37. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető    

 

38. Egyebek 
 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság „felszámolás alatt” végelszámolási tevékenységet záró beszámolójáról 

(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

654/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság „felszámolás alatt” végelszámolási tevékenységet záró beszámolójáról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 

3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény rendelkezései alapján a felszámolás alatt álló Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolási tevékenységet záró beszámolóját 

elfogadja. 

 

Határidő: 2018. október 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet „felszámolás alatt” tevékenységet záró 

beszámolójának elfogadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

655/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet „felszámolás alatt” tevékenységet záró 

beszámolójának elfogadásáról 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 

„felszámolás alatt” (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja 

felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő 

közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát képviselje. 

 

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

„felszámolás alatt” (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 tevékenységet záró beszámolójáról. 

 

Határidő: 2018. november 6. 

Felelős: Szinyei András alpolgármester” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

656/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 581/2018.(IX.27.) számú képviselő-testületi 

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

 

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

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-

028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő 

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



351 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2016. május 27. napján kezdődött 

végelszámolási eljárása 2018. augusztus 31. napjával befejeződött. 

 

A végelszámolás befejezésének időpontja: 2018. augusztus 31. 

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

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

jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

657/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 584/2018.(IX.27.) számú képviselő-testületi 

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

 

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

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-

028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő 

taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy Kollár Edina (született: Hatvan, 1967. december 7.; anyja 

neve: Karácsony Mária) 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 98. szám alatti lakos, mint a Hatvan-TISZK 

Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 

cégjegyzékbe bejegyzett végelszámolója a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott felosztható 

vagyon kiadásának megtörténtével egyidejűleg a végelszámolói tisztség alól felmentésre kerüljön. 

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

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

jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

658/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 585/2018.(IX.27.) számú képviselő-testületi 

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

 

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

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-

028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő 

taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a végelszámolás befejezése és a cég cégjegyzékből való 

törlése iránti kérelem, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott mellékletei benyújtásra kerüljenek az Egri 

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

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

jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 

kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

659/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 

kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 

megkötött műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződést a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően egységes 

szerkezetbe foglalva módosítja. 

2. A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 

 

Határidő: 2018. október 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

660/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 

kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

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

közszolgáltatási szerződésben foglalt, rádióban sugárzandó hírszerkesztési tevékenység elvégzéséért 

havonta 1.000.000,- Ft + Áfa összeget fizet meg. 

A 2.000.000,- Ft + Áfa összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az adó 

többletbevétel terhére rendelkezésre áll. 2019-től a szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 

tárgyévi költségvetésébe betervezésre kerül. 
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Határidő: 2018. október 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító okiratának 

módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

661/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító 

okiratának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 

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

felügyelőbizottsági tagjainak 2018. november 29. napjától 2023. november 28. napjáig tartó 

határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 

1. Jagodics István  3000 Hatvan, Székely utca 2. 

2. Románné Kolozsi Andrea Mónika  3000 Hatvan, Dézsmaszéki u. 34. 

3. Svejkovszky József  3000 Hatvan, Balassi B. u. 120. 

A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el. 

 

Határidő: 2018. október 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

662/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító 

okiratának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 

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

mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói 

határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 

szükséges okiratokat aláírja. 
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Határidő: 2018. október 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

663/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító 

okiratának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 

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

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 

Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. október 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

664/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2019. évi belső 

ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés kártyaolvasó eszközök 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

665/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

ASP rendszer használatához szükséges 60 db kártyaolvasó eszköz beszerzésével a Zóna 

Computers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7/B.) 

bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt összesen bruttó 760.476,- Ft 

összegben. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a Hatvani 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. december 31. (eszközök beszerzésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

666/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

 

Urbán Evelin, Lakatos Luca, Szűcs Lilien Zoé, Csányi Amélia Aletta, Rózsa Vencel 

László, Zentai Emília Erzsébet, Tari Milán, Bán Abigél Dalma, Novák Gábor Dávid, 

Gaál Gábor Levente és Fülöp Gergely Imre gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 

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

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 440.000,- Ft – azaz 

négyszáznegyvenezer forint – támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

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

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

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

9. napirendi pont 

Előterjesztés módosított intézkedési terv elfogadásáról 

(Előterjesztő a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

667/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a módosított intézkedési terv elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok 

gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

gazdálkodásának ellenőrzése – Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ” című ellenőrzése vonatkozásában tett intézkedést igénylő 

megállapításaira és javaslatai alapján a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által elkészített, módosított intézkedési tervet – a 

határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. ügyvezetője” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés többcélú kölcsönkeret szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

668/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a többcélú kölcsönkeret szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

A Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzatnak a Kereskedelmi és 

Hitelbank Zrt.-nél meglévő bruttó 1.000.000 e Ft összegű kölcsönkeretét 1.500.000 e Ft-ra kívánja 

emelni. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönkeret szerződést 

módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 30. (a keretszerződés aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

11. napirendi pont 

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

rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

rendeletmódosításról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

669/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó 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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

670/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 

3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített 2018. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokra 

vonatkozó beruházásokat az alábbiak szerint: 

Ivóvíz ágazat esetén: 

1. Vízgépház 20 kV-os kapcsolóberendezés felújítása, cseréje  5.500 eFt+Áfa 

indoklás: üzembiztonság veszélyeztetése                      

Ivóvíz bérlet díj és közműfejlesztési díj összesen   5.500 eFt+Áfa 

Szennyvíz ágazat esetén: 

1. Nagy Endre rendezvényterem szennyvízbekötés felújítása   1.400 eFt+Áfa 

indoklás: műszaki állapota nem megfelelő 

2. Szennyvíztelep gépi rács kefe cseréje     1.800 eFt+Áfa 

indoklás: időszakos csere 

3. Szennyvíztelep homokfogó műtárgy légfúvó berendezés felújítása 2.000 eFt+Áfa 

indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 

4. Szennyvíztelep kotróhíd hajtás cseréje      1.200 eFt+Áfa 

indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 

5. Köztéri átemelők biofiltereinek cseréje      7.000 eFt+Áfa 

indoklás: szakvélemény alapján cseréje javasolt 

6. Köztéri átemelő szivattyúk felújítása, cseréje    15.000 eFt+Áfa 

indoklás: műszaki állapotuk nagy felújítást igényel 

7. Házi átemelős rendszerek felújítása, szivattyúk pótlása   1.600 eFt+Áfa 

indoklás: műszaki állapota nem megfelelő 

 Szennyvíz bérlet díj összesen:      30.000 eFt+Áfa 
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 Ivóvíz és szennyvíz ágazat összesen:                35.500 eFt +Áfa 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési tervhez 

kapcsolódó 2018. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves Megyei 

Vízmű Zrt. végezze el. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 

vállalkozási szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 16. (szerződéskötésre) 

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

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés Energiamegtakarítási Intézkedési Terv elkészítésével 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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

671/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Energiamegtakarítási Intézkedési Terv elkészítésével kapcsolatos 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az energiamegtakarítási intézkedési terv 

elkészítésével és azt követő 2019-2022. közötti időszakban annak végrehajtásáról jelentés készítési 

és az épületek energiafelhasználásának adatközlési feladatainak elvégzésével a Wattmanager Kft.-t 

(székhely: 2131 Göd, Rómaiak útja 8.) bízza meg bruttó 2.396.000,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletében 797.000,- Ft összeg erejéig az egyéb szakfeladatok normatíva 

visszafizetéséről kerül átcsoportosításra, a fennmaradó 1.599.000,- Ft összeg betervezésre kerül a 

2019-2022. közötti időszak tárgyévi költségvetéseibe, évenként 399.750,- Ft összegben. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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672/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 

intézmények 2018. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének 

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

költségfelosztással. 
 

Határidő: 2018. december 31. (feladatok végrehajtására) 

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

 

673/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani 

Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) érintésvédelmi hiányosságainak javítási 

munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 

bízza meg bruttó 1.981.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2018. november 10. (szerződéskötésre) 

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

 

674/2018. (X. 24.) 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 Hajós úti Bölcsőde 

(3000 Hatvan, Hajós A. út 1.) és a Mohács úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.) érintésvédelmi 

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

u. 8.) bízza meg bruttó 234.950,- 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. november 10. (szerződéskötésre) 

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

 

675/2018. (X. 24.) 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 az önkormányzati tulajdonú Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal épületének kisfeszültségű erősáramú villamos hálózatának és villámvédelmi 

rendszerének tervezésével Szpisák János egyéni vállalkozót (székhely: 3074 Sámsonháza, Petőfi út 

5.) bízza meg bruttó 1.200.000,- Ft (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 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

 

Határidő: 2018. november 10. (szerződéskötésre) 

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

 

676/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bajcsy Zs. 

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

kültéri lámpa telepítési munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 

Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 55.880,- 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. november 10. (szerződéskötésre) 

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

 

677/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bástya utca 

10. szám alatt található épületben ideiglenes rendelő helyiség kialakítási munkáinak elvégzéséhez 

kapcsolódóan felmerült további belső falburkolat javításával a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 

Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 142.240,- 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. november 5. (szerződéskötésre) 

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

 

678/2018. (X. 24.) 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 az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bástya utca 

10. szám alatt található orvosi rendelő bejáratának a megnövekvő ideiglenes betegforgalom miatt 

időszerűvé vált felújítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 927.100,- 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. november 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

679/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan tulajdonosi hozzájárulását adja a 

Szerencsejáték Zrt. (1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.)  részére arra vonatkozóan, hogy a Hatvan 

Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 3012/2 hrsz.-ú földrészleten, természetben a 

Hatvan, Kossuth tér 3. számú ingatlanon 14,7 m2 nagyságú konténert helyezzen el 2018. október 4-

től 2018. december 11-ig terjedő időszakra, azzal a feltétellel, hogy a Szerencsejáték Zrt. köteles a 

konténer elhelyezése és használata során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 

maradéktalanul betartani. 

Hatvan Város Önkormányzata a konténer elhelyezése és használata során keletkező esetleges 

károkért felelősséget nem vállal. 

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

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a konténer elhelyezésére 

vonatkozó bérleti szerződést 2018. október 4-től 2018. december 11-ig tartó határozott időtartamra 

megkösse azzal, hogy a bérleti díj összege bruttó 180.000,- Ft. 

 

Határidő: 2018. október 31. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés a Trianon térre telepítendő zászlótartóról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

680/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Trianon tér 3978/69 hrsz.-ú ingatlanra új 12  

 

méteres zászlótartó árbóc oszlop szállításával és telepítésével a POLIKOV Kft.-t (székhely: 1174 

Budapest, Erdő utca 27.) bízza meg bruttó 219.456,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. november 10. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés a 2018. évi őszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

681/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi őszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 

6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által 2018. év őszén megrendezett hulladékgyűjtési akciónap 

többletköltségeinek biztosítására a 111/2018. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozatban 

biztosított pénzügyi forráson felül további bruttó 1.678.143,- Ft összeget biztosít. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/a mellékletében a 2018. évi Környezetvédelmi Alap 

költséghelyen bruttó 500.000,- Ft erejéig, a Környezetvédelmi feladatok költséghelyen bruttó 

500.000,- Ft erejéig, a 3/f mellékletében a normatíva visszafizetés maradvány költséghelyen bruttó 

678.143,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (módosított szerződés megkötésére) 

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

Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz 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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

682/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó döntésről 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 315/2018. (IV. 26.) számú határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

Határidő: 2018. október 26. 

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

 

683/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó döntésről 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városi köztemetőnél korábban létesített 

támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó 16,65 fm hosszú, a hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlanról 

megközelíthető támfal kivitelezési munkáinak elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 

Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 9.950.633,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Hatvan Városi Temető támfal II. 

ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. november 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 514/1 hrsz.-ú és a hatvani 514/2 hrsz.-ú földrészletek telekegyesítéséről 

(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

684/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 514/1 hrsz.-ú és a hatvani 514/2 hrsz.-ú földrészletek 
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telekegyesítéséről 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 514/1 helyrajzi számú kivett, kultúrház művelési ágú 1108 m2 nagyságú 

földrészletet a hatvani 514/2 helyrajzi számú kivett, beépítetlen terület művelési ágú 1283 m2 

nagyságú földrészlettel egyesíti a határozat mellékletét képező változási vázrajz szerint. A 

telekegyesítés során a hatvani 514/2 helyrajzi számú kivett, kultúrház művelési ágú, 2391 m2 

nagyságú ingatlan alakul ki. A telekalakítási eljárás megindítására, és az eredményes ingatlan-

nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-

testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 

 

Határidő: 2018. november 15. (kérelem benyújtására) 

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

 

 

20. napirendi pont 

Tájékoztató a 2018/2019. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta a 2018/2019. évi 

téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről szóló tájékoztató tudomásul vételét. 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2018/2019. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának 

előkészítéséről szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag 

tudomásul vette. 

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés adventi vásárral kapcsolatos 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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

685/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren megrendezésre kerülő adventi 

vásárhoz használt faházak elektromos hálózatának felújításával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 

(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 995.680,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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686/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren megrendezésre kerülő adventi 

vásárhoz használt faházak villamos energia ellátásával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 

3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 571.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

 

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a „Kossuth téri faházakhoz villamos energia 

beszerzése” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

687/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 

műjégpálya bérlésével a TENKO Sportpálya Üzemeltető, Beruházó, Tervező és Kivitelező Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Apafi utca 27.) bízza meg bruttó 11.633.200,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  

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

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil 

műjégpálya 2018-2019. évi működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen 3.175.000,- Ft 

erejéig biztosított, bruttó 8.458.200,- Ft összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül.  

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

688/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 

műjégpálya környezetének filccel történő lefedésével (350 m²) az L.S.&P Kft.-t (székhely: 1108 

Budapest, Harmat utca 212-216.) bízza meg bruttó 155.575,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil 

műjégpálya 2018-2019. évi működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen biztosított. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

689/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 

műjégpálya gépészetének védelmére 31,5 fm ideiglenes kerítés kialakításával a Johnny Servis Kft-t 

(székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 61.055,- Ft összegben, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  

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

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil 

műjégpálya 2018-2019. évi működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen 20.352,- Ft 

erejéig biztosított, bruttó 40.703,- Ft összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül.    

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

690/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 

műjégpálya bérelt sátorral történő lefedésével a TOFI 2005 Kft.-t (székhely: 9608 Sárvár, Mátyás 

király utca 34.) bízza meg bruttó 4.178.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt.  

Pénzügyi forrás a műjégpálya többletbevétele terhére 1.253.490,- Ft erejéig biztosított, bruttó 

2.924.810,- Ft összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.   

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

691/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren lévő mobil műjégpályát lefedő 

sátortető hóeltakarási munkáival Bánszki Gábor egyéni vállalkozót (székhely: 3262 Markaz, Fő 

utca 164.) bízza meg bruttó 241.300,- Ft/alkalom egységáron 723.900,- Ft keretösszeg erejéig, mint 
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az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  

Pénzügyi forrás a műjégpálya többletbevétele terhére biztosított.   

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

692/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpálya 

működtetéséhez 30 fm kordon bérlésével a Johnny Servis Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, 

Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 64.770,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb árajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil 

műjégpálya 2018-2019. évi működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen 21.590,- Ft 

erejéig biztosított, bruttó 43.180,- Ft összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül.     

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

693/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályára 

történő belépéshez szükséges 15.000 db karszalag beszerzésével az Euroko, spol. s r.o-t (székhely: 

Hlavná 116. 079 01 Veľké Kapušany Szlovákia) bízza meg bruttó 90.000,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  

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

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil 

műjégpálya 2018-2019. évi működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen biztosított.  

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

694/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 

műjégpálya és kiszolgáló létesítmények elektromos ellátásának kiépítésével Kovács Zoltán egyéni 

vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.619.250,- Ft összegben, mint 

az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

kerül. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

695/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 

műjégpályánál a padozat építéséhez szükséges sima tetőléc 125,- Ft/fm, bramac tetőléc 140,- Ft/fm,  

 

10-es padló 425,- Ft/fm, 15-ös padló 637,- Ft/fm egységáron történő beszerzésével Mészáros Attila 

egyéni vállalkozót (székhely: 2194 Tura, Galábos utca 2/A.) bízza meg bruttó 300.000,- Ft 

keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a műjégpálya többletbevétele terhére biztosított.    

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

696/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 

műjégpálya felállításához szükséges 22 mm-es OSB lap 9.144,- Ft/db egységáron történő 

beszerzésével a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan Gábor Áron utca 22.) bízza meg 

bruttó 360.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a műjégpálya többletbevétele terhére biztosított.    

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

697/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 

műjégpálya kiszolgálásához szükséges 4 db 6.058 m x 2.438 m-es konténer bérlésével a TITAN 

CONTAINERS A/S (székhely: 2112 Veresegyház, Sportföld utca 23/J. 2. ép.) bízza meg bruttó 

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

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

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil 

műjégpálya 2018-2019. évi működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen 805.688,- Ft 

erejéig biztosított, bruttó 471.830,- Ft összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül.   

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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698/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 

műjégpálya kiszolgálásához szükséges 2 db mobil WC bérlésével a JOHNNY SERVIS 

Kommunális Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg 

bruttó 190.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a műjégpálya többletbevétele terhére bruttó 63.500,- Ft erejéig biztosított, bruttó 

127.000,- Ft összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.     

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

699/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 

műjégpálya működtetéséhez szükséges jegypénztár üzemeltetésével a Média-Hatvan Nonprofit 

Közhasznú Kft.-t (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) bízza meg 3.435.350,- Ft keretösszeg erejéig.  

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

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil 

műjégpálya 2018-2019. évi működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen 1.717.675,- Ft 

erejéig biztosított, bruttó 1.717.675,- Ft összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül.     

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

700/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8.000.000,- Ft keretösszeget különít el a Kossuth 

téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya előre nem látható, esetlegesen felmerülő üzemeltetési 

kiadásainak biztosítása érdekében. 

Pénzügyi forrás az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

701/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2018. november 24-től 2019. 

február 24-ig elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya üzemeltetésével összefüggésben az alábbi 

belépőjegy árakat és nyitva tartást állapítja meg: 

Belépőjegyek  Hatvan Kártyával 

Hétköznap 600,- Ft 500,- Ft 

Gyerek jegy hétköznap 400,- Ft - 

Hétvégén (péntek-vasárnap) 900,- Ft 800,- Ft 

Gyerek jegy hétvége 500,- Ft - 

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Hétköznap 1.800,- Ft 1.500,- Ft 

Pótjegy 400,- Ft/gyerek - 

Hétvégén 2.600,- Ft 2.300,- Ft 

Pótjegy 500,- Ft/gyerek - 

Jégdisco 500,- Ft - 

Bérlet (10 alkalom) 7.500,- Ft 6.000,- Ft 

Gyerek bérlet (10 alkalom) 4.000,- Ft - 

Korcsolyabérlés 800,- Ft 600,- Ft 

Korcsolya élezés 500,- Ft/pár - 

Pingvin bérlés 400,- Ft/fél óra - 

Pályabérlés 25.000,- Ft/óra 15.000,- Ft/óra 

Céges belépő hétköznap 500,- Ft - 

Céges belépő hétvége 800,- Ft - 

Céges bérlet (10 alkalom) 5.000,- Ft - 

A tanítási szünet ideje alatt a hétvégi jegyárakat kell alkalmazni. 

 

Nyitva tartás 

Hétfő-péntek 15:00 – 19:00 

Szombat-vasárnap 9:00 – 20:00 

Jégdisco (péntekenként) 19:30 – 22:00 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottságot, hogy - a szervezők javaslatára, a látogatók számának függvényében, a 

látogatottság növelése érdekében - a jegyárakat módosítsa. 

 

Határidő: 2018. november 24. (bevezetésre) 

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

Előterjesztés a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében meghirdetett pályázati 

felhívásra benyújtandó pályázatról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

702/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében meghirdetett pályázati 

felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP-

7.1.1-16-H-092-1 kódszámú, „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban” című 

pályázati felhívásra, amelynek a célja a város közösségi tereinek fejlesztése. Az elnyerni kívánt 

pályázati támogatás bruttó 136.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 

aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 

 

Határidő: 2019. január 31. (pályázat benyújtására) 

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

 

703/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében meghirdetett pályázati 

felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-H-092-1 kódszámú, 

„Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban” című pályázati felhívásra benyújtandó 

pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 

226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 

eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 

2.) Szabó János főépítész; 

3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 

4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 

5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

 

Határidő: 2018. november 15. (munkacsoport megalakulására) 

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

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

704/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 646/2018. (IX. 27.) számú határozatát 

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

 

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

közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló 

tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 

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

értéke nettó 7.964.045.-Ft.  

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

energia beszerzése”, becsült értéke nettó 14.373.275.-Ft. 

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

kerül. 

 

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

nettó 22.337.320.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló 

tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 

megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú 

képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 

2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 

3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 

 

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

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

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

705/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
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megindításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű 

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

A beszerzés becsült értéke nettó 33.625.115.-Ft. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges vállalkozói díj pályázati forrásból biztosított. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű, 

nettó 33.625.115.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 

keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 

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

közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 

2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 

3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 

4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 

5.) Pischné Tóth Andrea Magdolna, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó. 

 

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

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

 

706/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Orvosi rendelők felújítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a CURATUS Tender 

Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Trinitárius u. 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 317.500.-Ft megbízási díjért. 

A megbízási díj összege pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. november 5. (szerződéskötésre) 

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

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben szükségessé 

váló döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

707/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 

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

című pályázat keretében az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” 

elemek megvalósításával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2.) - mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza meg bruttó 

21.971.000,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. november 15. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

27. 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 adják le a szavazatukat. 

 

Kondek Zsolt:  Igen. 

Marján János:  Igen. 

Papp István:  Igen. 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

(A név szerinti szavazás jegyzőkönyve csatolva!) 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

708/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat Hatvan 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

mint a képviselő-testület 482/2018. (VII. 24.) 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. október 31. (az eljárás eredményéről szóló összegezés elkészítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

28. napirendi pont 

Tájékoztató a 2017-2018. évi pályázatokról 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, tájékoztató 

tudomásulvételét. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2017-2018. évi pályázatokról szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli 

előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette. 

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziummal történő 

növénytelepítésekre vonatkozó együttműködésről 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

709/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziummal történő 

növénytelepítésekre vonatkozó együttműködésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési szerződést köt a Hatvani Bajza 

József Gimnázium és Szakgimnáziummal (3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) a Petőfi Sándor utcában 

történő növénytelepítés megvalósításáról a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 15. (szerződés aláírására) 

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

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs és Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselők képviselői 

keretének részbeni felhasználásáról 

(Előterjesztő 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

710/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

határozat mellékletében szereplő növények beszerzésével, valamint hatvani helyszínre szállításával 

a Maróti Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 47.) bízza meg bruttó 

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

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

önkormányzati rendelet 2/a számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán 

Balázs képviselői kerete terhére bruttó 218.313,- Ft összeg erejéig biztosított. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján  

 

711/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 3 db 

Robinia pseudoacatia Umbraculifera beszerzésével, valamint hatvani helyszínre szállításával a 

Maróti Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 47.) bízza meg bruttó 55.118,-Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendelet 2/a számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Köves Gábor 

Nándorné képviselői kerete terhére bruttó 55.118,- Ft összeg erejéig biztosított. 

 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján  

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

712/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

határozat mellékletében szereplő növények beszerzésével, valamint hatvani helyszínre szállításával 

a Maróti Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 47.) bízza meg bruttó 

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

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

önkormányzati rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2018. évi 

kiadásai között a “Fák, cserjék közterületre“ költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. november 5. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanokon történő fakivágásokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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713/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4184/5 

és a hatvani 4185 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen 14 db akácfa, 1 db juharfa, 1 db 

feketefenyő, 4 db keleti tuja és 1 db szilfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 14 db kőrisfa, 5 

db tiszafa, 2 db japánakác ültetésével kerüljenek pótlásra az Óhatvani temető területén. 

 

Határidő: 2018. november 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján  

 

714/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4185 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen 50 m2 akácsarj kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növények 50 m2 cserje ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2018. november 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján  

 

715/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 547 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 6 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növények 6 db gömbkőris ültetésével kerüljenek pótlásra a Rákóczi úton.  

 

Határidő: 2018. november 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján  

 

716/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 895/14  

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db gömbkőrisfa kivágásához azzal a feltétellel, 

hogy a fa 1 db gömbkőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Rákóczi úton. 

 

Határidő: 2018. november 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján  

 

717/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4047 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 2 db keskenylevelű ezüstfa kivágásához, azzal a 

feltétellel, hogy a fák 2 db gömbkőrisfa beültetésével kerüljenek pótlásra a Rákóczi úton. 
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Határidő: 2018. november 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján  

 

718/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja  a hatvani 1184 

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

db gömbkőrisfa beültetésével kerüljön pótlásra a Rákóczi úton.  

 

Határidő: 2018. november 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján  

 

719/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja  a hatvani 

2806/10 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen 1 db juharfa és 1 db gesztenyefa kivágásához 

azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db gömbkőrisfa beültetésével kerüljenek pótlásra a Rákóczi úton.  

 

Határidő: 2018. november 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján  

 

720/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3978/67 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen 3 db orgona cserje, 1 db díszalmafa és 4 fm fagyal cserje 

kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 3 db orgona cserje, 1 db díszalmafa és 4 fm fagyal 

cserje ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 

Határidő: 2018. november 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján  

 

 

33. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

721/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Csaba utca 1 – 5. számú  

ingatlanok mellett az úttestre kerüljön felfestésre parkolást tiltó útburkolati jel a határozat 

melléklete szerint. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

útján 

 

722/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy Vécsey utca Madách utcai 

kereszteződésébe kerüljön kihelyezésre „Behajtani tilos” jelzőtábla a határozat melléklete szerinti. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

útján 

 

 

34. napirendi pont 

Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

723/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vak Bottyán utca felújítási 

munkáival összesen 553 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-

8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 5.300.053,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2018. évi útfelújítás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

útján 

 

724/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Újvilág utca út-, járda és 

csapadékvíz-elvezetés építési munkáira vonatkozó kiviteli szintű engedélyezési tervdokumentáció 

elkészítésével a MONALIZA Bt.-t (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés út 2. 2.em. 12.) bízza 

meg bruttó 889.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2018. évi útfelújítás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 
 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

útján 
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725/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Turai út mellett a Rákóczi út és 

Bem József utca közötti szakaszon új építésű beton járdaszakasz kivitelezési munkáihoz szükséges 

engedélyezési és kivitelezési terveinek az elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót (székhely: 

3300 Eger, Joó János út 1.) bízza meg 150.000,-Ft összegben (alanyi ÁFA-mentes), mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2018. évi útfelújítás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

útján 

 

726/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Barackos utca és a Szőlőhegy 

utca rossz állapotú makadám útjának a javítási munkáival összesen 1800 m2 felületen a KAVICSÚT 

Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 3.075.813,-Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2018. évi útfelújítás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

útján 

 

727/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva utólagosan jóváhagyja a Széchenyi István Római 

Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium épülete mögötti földutas szakasz zúzottkővel történő 

javítási munkáinak az elvégzését összesen 480 m2 felületen a KAVICSÚT Kft. (székhely: 1144 

Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) által bruttó 1.000.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2018. évi útfelújítás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

útján 

 

 

35. napirendi pont 

Előterjesztés kandeláber cseréjéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

728/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Gódor Kálmán u. 11. szám alatti 

társasház mellett felállított, elkorrodálódott közvilágítási kandeláber cseréjével Kovács Zoltán 

egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 415.290,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

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

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

útján 

 

 

36. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

729/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Kazinczy utca és a 

Diófa utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 178,5 m2 felületen a 

NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 2.040.255,-Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Szinyei András önkormányzati 

képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

útján 

 

 

37. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs 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. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

730/2018. (X. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Szabadság utca 25. számú ingatlan 

melletti parkoló tervezési munkáival Dobi Attila egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 200.000,- Ft 

(alanyi ÁFA menetes) 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 Lestyán Balázs önkormányzati 

képviselő felújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. november 30. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 

38. napirendi pont 

Egyebek 

 

Marján János bizottsági tag 

A 6-os iskolánál (Kodály Zoltán Általános Iskola) a parkolóba kandeláber lenne szükséges. 

Köves Gábor Nándorné képviselő asszonnyal beszéltem, és ő azt mondta, hogy azért nem csinálja a 

város, mert az olyan drága, hogy nem fér bele az ő képviselői keretébe. 

Megnéztük a neten és aszerint nem olyan drága. Jó lenne megvizsgálni ezt a kérdést. 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Hálózatot kellene építeni a parkolóba, hogy legyen közvilágítás. 

A közvilágítási hálózat bővítését terveztetni kell. Csak védőcső van beépítve, de nincs a hálózat 

bekötve. 

Megnézzük a költségvonzatát. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Javasolnám a napelemes megoldást, nagyon jól bevált a strandon is. 

Nem kell hálózatot kiépíteni, és 5 év múlva esedékes egy akkumulátor csere. Kb. 470 ezer forint és 

abban a parkolóban véleményem szerint elég 4 db-ot elhelyezni. 

 

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

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 40 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


