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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. november 28-án, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Bagi Miklós     bizottsági tag 

 Marján János     bizottsági tag  (később érkezik) 

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

  

  

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta    jegyző 

 Lukács László      mb. jegyzői irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Johancsik Mónika     költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 

 Gulyás Katalin     városi főkertész 

 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 4 tagja jelen van, Marján János bizottsági tag jelezte, hogy később érkezik 

az ülésre. 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 
 

Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívón szereplő 31. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen történő 

fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

    Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 
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• Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban a belső 

kamerarendszer, a beléptető rendszer és a riasztórendszer felújításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. irodavezető 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

 

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

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

napirendjére. 

 

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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

744/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2018. november 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

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

kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

megkötéséről 

 

2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének 

jóváhagyásáról 

 

3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, 

az alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 

 

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 1-3. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 

4. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésről 

 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: Szabó János főépítész 

 

5. Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére nyújtott támogatás 2019. 

évi felhasználásáról  

 

6. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban a szerver terem és az 

informatikai iroda központi informatikai hálózati elosztószekrényeinek felújításáról 
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Előterjesztő 5-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 5-6. napirendi pontig: Lukács László mb. irodavezető 

 

7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 

23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

8. Beszámoló az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről 

 

9. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére többletforrás biztosításáról 

 

10. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött támogatási szerződés 

módosításáról 

 

11. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 

 

12. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 

 

13. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének meghatározásáról 

 

14. Előterjesztés Önkormányzati Magyar Államkötvény visszaváltásáról 

 

15. Előterjesztés adomány elfogadásáról és felhasználásáról 

 

16. Előterjesztés gépjármű lízinghez kapcsolódó döntésekről 

 

Előterjesztő 7-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  

Előadó 7-16. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 

irodavezető 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

18. Előterjesztés együttműködési keretmegállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel 

 

19. Előterjesztés a Bástya utcai parkoló III. ütem út- és csapadékvíz-elvezetési tervének 

felülvizsgálatáról 

 

20. Előterjesztés a 701/2018. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

 

21. Előterjesztés gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 

 

22. Előterjesztés parkolásgátló oszlopok beszerzési és telepítési munkáiról 

 

23. Előterjesztés a Grassalkovich Antal szobor felújításáról 

 

24. Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 

feladat ellátásáról 

 

25. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérleti 

díjának felülvizsgálatáról 
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Előterjesztő 17-25. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 17-25. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető  

 

26. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntésekről       

 

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

 

28. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület sportfejlesztési programjához szükséges 

nyilatkozatok megadásáról 

 

Előterjesztő a 26-28. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 26-28. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

29. Tájékoztató Hatvan város 2019. évi virágosítási- és fásítási tervéről 

 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester       

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

30. Előterjesztés a Horváth Mihály út 1. II/10. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

gázkazán cseréjéről 

 

31. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

 

Előterjesztő, előadó 30-31. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető    

 

32. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen történő fakivágásokról 

 

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

33. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban a belső kamerarendszer, a 

beléptető rendszer és a riasztórendszer felújításáról 

 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. irodavezető 

 

34. Egyebek 
 

Határidő: 2018. november 28. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

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

kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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745/2018. (XI. 28.) 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 vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgáltatási szerződést köt a kizárólagos 

tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) műsorszolgáltatási és PR 

kommunikációs tevékenységek ellátására 2019. február 14. napjától számított 5 éves határozott 

időtartamra 2019. február 14. napi hatályba lépés mellett. 

A képviselő-testület a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, 

és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, az alapító okirat 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

746/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, az alapító okirat 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

(cg.száma: 10-09-031348, 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./ Tompa Z. Mihály  3000 Hatvan, Kertész utca 115. 

2./ Hényel Istvánné  3000 Hatvan, Tizeshonvéd utca 9. 

3./ Tóth Zsolt Ágoston  3000 Hatvan, Pázsit utca 3. 4/11. 

 

A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

 



396 

747/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, az alapító okirat 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

(cg.száma: 10-09-031348, 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 egyéb okiratokat aláírja. 

 

Határidő: 2018. november 30. (okiratok aláírása) 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

748/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, az alapító okirat 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa jóváhagyja a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét annak aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az 

alapító okirat 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

749/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének 

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

Képviselő-testületnek: 

 

 

 



397 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 

10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2018. december 13. napjától 2023. december 

12. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 

1./ Lisztik Lászlóné  3000 Hatvan, Zrínyi utca 48. 

2./ Szőke Józsefné  3000 Hatvan, Báthory utca 69/B. 

3./ Lóskáné Hamvas Andrea  3000 Hatvan, Bajza utca 12. 

 

A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

750/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, az alapító okirat 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 Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-

09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 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 egyéb okiratokat aláírja. 

 

Határidő: 2018. november 30. (okiratok aláírása) 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

751/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-

09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 

jóváhagyja a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét annak aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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4. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

752/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján 

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt Oláh György, 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 18. szám alatti lakossal a 

településrendezési tervének módosításáról a hatvani külterületi 0224/7 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában 500 000, -Ft értékben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére nyújtott támogatás 2019. évi 

felhasználásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

753/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére nyújtott támogatás 

2019. évi felhasználásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Polgárőrség Hatvan Közhasznú 

Szervezet részére az önkormányzat által a 2018. évben nyújtott támogatásnak a tárgyévben fel nem 

használandó részének a 2019. évben történő felhasználását. 

 

Határidő: 2018. december 5. (tájékoztatásra) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
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6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban a szerver terem és az informatikai 

iroda központi informatikai hálózati elosztószekrényeinek felújításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

754/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési A 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban a 

szerver terem és az informatikai iroda központi informatikai hálózati elosztószekrényeinek 

felújításával Kurcsik Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bartók Béla utca 8.) bízza 

meg 456.650,- Ft összegben (alanyi adómentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetéséből kerül 

átcsoportosításra. 

 

Határidő: 2018. december 15. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

 

7. napirendi pont 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendeletmódosításról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

755/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. 

(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

8. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

A bevételek 85,3 %-ban teljesültek, túl teljesítettük az előirányzatban foglaltakat. Összegszerűen 

6.738.313 e Ft teljesült az I-III. negyedévben. 
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A kiadások 46 %-os teljesítést mutatnak. A fejlesztési célra a felhalmozási kiadásokra elkülönített 

összegek nem kerültek az előirányzatnak megfelelően felhasználásra. Ezért ilyen alacsony a teljesítés 

összege. 3.654.377 e Ft volt a pénzügyi teljesítés az I-III. negyedévben. 

A felhalmozási kiadások teljesülésének lemaradása a kézilabda- és a jégcsarnok építésének 

elhúzódása miatt van, ezen pénzösszegek felhasználása várhatóan áthúzódik a következő évekre. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

756/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak 

pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. I-III. negyedévi 

gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 

együtt jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 
 

9. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére többletforrás biztosításáról 

(Előterjesztő a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tisztelt Bizottság! 

Én az előterjesztésben megfogalmazott céllal teljesen egyet tudok érteni, de szívesen vettem volna, 

ha tételesen kerül felsorolásra, hogy a 4 millió 800 ezer forint mire fordítódik a két rendezvény 

alkalmával. 

Nem egy kis összeg két rendezvényre, természetesen támogatom a megvalósítást, csak szeretném a 

költségeket részletesen látni. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

A kérelem, amit Ügyvezető úr beadott a pénzügyre, tartalmazza ezt részletesen? 

 

Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Pénzügyi részletességgel nem. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Felkérjük Ügyvezető urat, hogy a holnapi képviselő-testületi ülésre jöjjön. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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757/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére többletforrás 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 4.800.000,- Ft azaz Négymillió-nyolcszázezer 

forint többletforrást nyújt a 2018. évben lebonyolítandó rendezvények szervezésére. A fenti összeg 

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

rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött támogatási szerződés 

módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

758/2018. (XI. 28.) 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 megkötött támogatási 

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 Kft.-vel 

(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) a 319/2017. (VI. 29.) számú 

képviselő-testületi határozat alapján megkötött támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti 

tartalommal módosítja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 1. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Azt javasolnám, hogy jövőre egy kicsit többet kapjanak. 

 

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

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

759/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: 3000 

Hatvan, Ratkó József út 14.) 5 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű Erzsébet-utalványt 

ad támogatásként, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. december 5. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

760/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 

(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft, + Áfa azaz Hatvanezer forint + 

Áfa támogatást nyújt a Magyar Traumatológus Társaság Észak-kelet magyarországi szekciójának 

tudományos ülésének megrendezésére.  

 A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

761/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 

(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft, + Áfa azaz Hatvanezer forint + 

Áfa támogatást nyújt a XXV. Heves Megyei Orvos- Gyógyszerész- Szakdolgozói Napok című 

heves megyei szakmai rendezvény lebonyolítására.  



403 

  

 A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletben tervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. február 28. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének meghatározásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

762/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének meghatározásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 

Hatvan, Szepes B. út 2.) mint költségvetési szerv létszámkeretét 2018. december 1. napjától 5 

álláshellyel megemeli, összesen 70 fő álláshellyel hagyja jóvá. 

A létszámbővítéssel járó személyi kiadások növekedésére Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletben a Hatvani Szolgáltató Intézmény 

költségvetése fedezetet nyújt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

763/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének meghatározásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 

Hatvan, Szepes B. út 2.) mint költségvetési szerv létszámkeretét 2019. január 1. napjától 2 

álláshellyel csökkenti és összesen 68 álláshellyel hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2019. január 1. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

764/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének meghatározásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 

(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2019. január 1. napjától 122 



404 

köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti 

álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, 

összesen 137 álláshellyel hagyja jóvá. 

 
Határidő: 2018. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés Önkormányzati Magyar Államkötvény visszaváltásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

765/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzati Magyar Államkötvény visszaváltásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 

megvásárolt, a Magyar Állam által kibocsátott fix kamatozású 2021/Z Önkormányzati Magyar 

Államkötvényeket visszaváltja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az államkötvények visszaváltásával 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2018. december 15. 

Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés adomány elfogadásáról és felhasználásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a két határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

766/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az adomány elfogadásáról és felhasználásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Johannita Segítő Szolgálat 

(székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 62-64. fsz.5.; képviseli: Porcsalmy László elnök) részéről 

felajánlott 185 db gyümölcsfacsemete adományt, melynek értéke 630.000,- Ft azzal, hogy az 

adomány szállítási költségét, 203.200,- Ft-ot az önkormányzat vállalja. 

A szállítási költség megfizetésére a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
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költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a város- és község gazdálkodás 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 

képező adományozási szerződést aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő:2018. november 30. (szerződés aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

767/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az adomány elfogadásáról és felhasználásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonába került 185 db 

gyümölcsfacsemetét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani Csoportja (székhely: 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; adószám: 19025702-1-43; képviseli: Tóth Zsolt Ágoston 

csoportvezető) részére adományozza a határozat mellékletét képező szerződés alapján azzal, hogy 

azt a városban élő rászoruló, a facsemeték ültetését és gondozását vállaló családok számára ossza 

szét. 

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

adományozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 31. (szerződés aláírására és a facsemeték szétosztására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés gépjármű lízinghez kapcsolódó döntésekről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

768/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gépjármű lízinghez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólag jóváhagyja az NGV-849 forgalmi 

rendszámú Mitsubishi Pajero Pick Up Diesel kishaszon gépjármű vonatkozásában a CIB Lízing Zrt. 

és Hatvan Város Önkormányzata között létrejött lízingszerződés futamidő végét megelőző 

lezárását, a lezárási ajánlat elfogadását, valamint a lezárás érdekében felmerült valamennyi költség 

megfizetését. 

A lezárási ajánlatban szereplő összeg 1.385.322,- Ft kiegyenlítésére a pénzügyi fedezet Hatvan 

Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a részvényértékesítésből befolyt bevétel terhére 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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769/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gépjármű lízinghez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonában álló NGV-849 forgalmi rendszámú Mitsubishi Pajero 

Pick Up Diesel kishaszon gépjárművet értékesíti. A képviselő-testület felkéri Hatvan város 

polgármesterét, hogy a jármű értékesítésére értékbecslést követően a képviselő-testület részére nyílt 

pályázati kiírásra tegyen javaslatot.  

 

Határidő: 2018. december 15. (pályázat kiírása) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

17. napirendi pont 

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

rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról és a rendeletmódosításról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

770/2018. (XI. 28.) 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 az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem emeli a köztemetőben vállalkozásszerűen 

munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díjat, valamint a temetői 

létesítmények igénybevételéért fizetendő díjat 2019. január 1-jétől. 

Határidő: azonnal (üzemeltető értesítésére) 

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

 

771/2018. (XI. 28.) 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. 

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés együttműködési keretmegállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

 

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

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

772/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az együttműködési keretmegállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati 

Kft.-vel című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési keretmegállapodást köt az 

ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) 

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

együttműködési keretmegállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 20. (megállapodás aláírására) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés a Bástya utcai parkoló III. ütem út- és csapadékvíz-elvezetési tervének 

felülvizsgálatáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

773/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Bástya utcai parkoló III. ütem út- és csapadékvíz-elvezetési tervének 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bástya utcai parkoló III. ütem út- és 

csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálatával Dobi Attila egyéni vállalkozót (székhely: 3300 

Eger, Joó János utca 1.) bízza meg 300.000,-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 az „többlet adóbevétel terhére” rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. december 31. (szerződéskötésre) 

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

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés a 701/2018. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

774/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 701/2018. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 701/2018. (X. 25.) számú határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

Határidő: azonnal (visszavonásra) 

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

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

775/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó, a Herédi patak és a Szúnyog-

sziget felett megépített gyalog- és kerékpárhíd, valamint a 3 sz. főút – 21 sz. főút csomópont 

átépítési projekt keretén belül a gyalog és kerékpárút felett megépült „B4” jelű gyalogos híd 

hídszemléjével és hídvizsgálatával a VIA-PONTIS Kft.-t (székhely: 2092 Budakeszi, Barackvirág u 

8.) bízza meg bruttó 889.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés parkolásgátló oszlopok beszerzési és telepítési munkáiról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

776/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a parkolásgátló oszlopok beszerzési és telepítési munkáiról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma előtti parkoló mellett, a Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop 

beszerzési és telepítési munkáival a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca 

13.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 386.080,-Ft 

összegben. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a Grassalkovich Antal szobor felújításáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

777/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Antal szobor felújításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

téren található 2994/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő Grassalkovich Antal szobor felújítási munkáinak 

elvégzésével Nagy István József restaurátort (adószámos magánszemély, székhely: 3000 Hatvan, 

Batthyány út 7.) bízza meg bruttó 105.000,- Ft (önkormányzatot terhelő kifizetés mindösszesen 

115.238,- Ft) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. december 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 

feladat ellátásáról 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

778/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 

feladat ellátásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén keletkező 

kedvtelésből tartott állati hulladékok, illetve a nem kérődző és vadon élt állati melléktermékek 

elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásával a 2019. évre 

vonatkozóan a Lammed Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t (székhely: 1094 Budapest, 

Liliom u. 34. 3. em. 8.) bízza meg - az állati melléktermék kezelés esetében bruttó 127,- Ft/kg, 

valamint ezek szállítása esetében bruttó 178,- Ft/km egységárakon - legfeljebb bruttó 1.500.000,-Ft 

keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2018. december 31. (szerződéskötésre) 

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

 

Megérkezett Marján János bizottsági tag. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

szavazatképes tagjainak száma 5 fő. 

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérleti 

díjának felülvizsgálatáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

779/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek 

bérleti díjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem emeli az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és nem lakáscélú helyiségek bérleti díját 2019. január 1-jétől. 

 

Határidő: 2018. december 10. (üzemeltető értesítésére) 

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

Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Négy határozati javaslat van, név szerinti szavazás szükséges. Kérem Jegyzőasszonyt, vezesse le a 

szavazást. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

A négy határozati javaslat tekintetében kérem a bizottság tagjait, hogy nevük elhangzásának 

sorrendjében adják le a szavazatukat. 

 

Bagi Miklós  Igen 

Kondek Zsolt:  Igen 

Marján János:  Igen 

Palik Józsefné  Igen 

Papp István:  Igen 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

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

(A név szerinti szavazás jegyzőkönyve csatolva!) 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

780/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntésekről 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 határozata alapján 

indult és a 685/2018. (X. 25.) sz. határozattal módosított „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes 

ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 

ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind 

pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére és ajánlata 

tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó 

érvényes ajánlatot, azaz nettó 18,32.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 

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

kerül. 

 

Határidő: 2018. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

781/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

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 646/2018. (IX. 27.) számú határozata alapján 

indult és a 685/2018. (X. 25.) sz. határozattal módosított „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében második 

helyezett ajánlattevőnek az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 

17.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas 

mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére és ajánlata 

tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a második legalacsonyabb árat 

tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 18,60.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 

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

kerül. 

 

Határidő: 2018. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

782/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntésekről 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 határozata alapján 

indult és a 685/2018. (X. 25.) sz. határozattal módosított „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes 

ajánlattevőnek az NKM Áramszolgáltató Zrt. (székhely: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.) 

ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind 

pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére és ajánlata 

tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó 

érvényes ajánlatot, azaz nettó 21,69.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 

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

kerül. 

 

Határidő: 2018. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

783/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntésekről 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 határozata alapján 

indult és a 685/2018. (X. 25.) sz. határozattal módosított „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében második 

helyezett ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-

209.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas 

mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére és ajánlata 

tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó 

érvényes ajánlatot, azaz nettó 21,80.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 

 



413 

 

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

kerül. 

 

Határidő: 2018. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

784/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervének 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2018. évi Közbeszerzési tervet. 
 
Határidő: 2018. december 1. (a Közbeszerzési terv közzétételére) 

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

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület sportfejlesztési programjához szükséges 

nyilatkozatok megadásáról 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

785/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület sportfejlesztési programjához szükséges 

nyilatkozatok megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 

a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Futball Club Hatvan Egyesület (3000 

Hatvan, Népkert 2.) vagyonkezelésében lévő hatvani 2638/2, 2639 és 2640 ingatlanok tulajdonosa 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egyesületnek a 2018. évi sportfejlesztési 

programjához szükséges nyilatkozatok aláírására, amelyben hozzájárul a sportfejlesztési program 

megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések  
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támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozik arról, hogy az ingatlanok a kötelező 

fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre állnak a határozat 1. és 2. sz. mellékleteiben 

foglaltaknak megfelelően.  

 

Határidő: 2018. november 30. (aláírásra) 

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

 

 

29. napirendi pont 

Tájékoztató Hatvan város 2019. évi virágosítási- és fásítási tervéről 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

tudomásulvételét. 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város 2019. évi virágosítási- és fásítási tervéről szóló 

tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette. 

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés a Horváth Mihály út 1. II/10. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

gázkazán cseréjéről 

(Előterjesztő a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

786/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth 

Mihály út 1. II/10. szám alatti bérlakás gázkazán cseréjének munkáival Vasas Tibor egyéni 

vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/20.) bízza meg 389.000,- Ft (alanyi 

ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Lakóház felújítás (2018. évi 

áthúzódó tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány” terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

787/2018. (XI. 28.) 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 Mikszáth Kálmán téren a 

határozat 1. melléklete szerinti forgalmi rend kerüljön bevezetésre. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

iroda útján 

 

788/2018. (XI. 28.) 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 Bástya utcai parkolóknál a 

határozat 2. melléklete szerinti táblák kerüljenek kihelyezésre. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

iroda útján 

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen történő fakivágásokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

789/2018. (XI. 28.) 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 5434 

hrsz.-ú és az 5412/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 3 db szilvafa és 1 db meggyfa 

kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 4 db gömbakácfa ültetésével kerüljenek pótlásra a 

Dézsmaszéki utcában. 

 

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

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

iroda útján 

 

790/2018. (XI. 28.) 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 2755 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen 3 db juharfa és 5 db bodzacserje kivágásához azzal a 

feltétellel, hogy a növények 3 db kőrisfa és 3 db rózsalonc, 2 db aranyvessző ültetésével kerüljenek 

pótlásra a helyszínen. 

 



416 

 

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

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

iroda útján 

 

791/2018. (XI. 28.) 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 318 

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

1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

 

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

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

iroda útján 

 

792/2018. (XI. 28.) 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 2744 

hrsz.-ú területen, természetben Hatvan, Ifjúság u. 7. számú társasház előtt található ezüstfenyő 

kivágásához. 

 

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

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

iroda útján 

 

 

33. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban a belső kamerarendszer, a 

beléptető rendszer és a riasztórendszer felújításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

793/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal belső 

kamerarendszerének felújításával és átépítésével Szűcs János egyéni vállalkozót (székhely: 3000 

Hatvan, Traktor utca 6.) bízza meg bruttó 2.101.215,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetéséből kerül 

átcsoportosításra. 

 

Határidő: 2018. december 15. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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794/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 

riasztórendszerének felújításával és átépítésével Báti Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3021 

Lőrinci, Akácfa utca 11.) bízza meg bruttó 1.062.225,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetéséből kerül 

átcsoportosításra. 

 

Határidő: 2018. december 15. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

795/2018. (XI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 

beléptető rendszerének felújításával és átépítésével Szűcs János egyéni vállalkozót (székhely: 3000 

Hatvan, Traktor utca 6.) bízza meg bruttó 2.474.595,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetéséből kerül 

átcsoportosításra. 

 

Határidő: 2018. december 15. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

 

34. napirendi pont 

Egyebek 

 

Papp István bizottsági elnök 

Tájékoztatom a Bizottságot, hogy reményeink szerint az utolsó stációban van a kézilabdacsarnok 

közbeszerzésének a lezárása, és hamarosan elindulhat a beruházás. 

 

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

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 20 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


