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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. december 12-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal nagy termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Bagi Miklós     bizottsági tag 

 Marján János     bizottsági tag   

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

  

  

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta    jegyző 

 Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 

 Komendáné Nagy Márta   hatósági irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 

 Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

 Gulyás Katalin     városi főkertész 

 Fain Lászlóné     kontroller 

 Havassy Kálmán Hatvani Szolgáltató Intézmény – 

intézményvezető 

 Soós Péter  Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub 

Sport Egyesület elnöke 

 

 Barna Attiláné     jegyzőkönyvvezető 

 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

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

Városfejlesztési Bizottság 5 tagja jelen van. A bizottság határozatképes. 

 

Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 

az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 

aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 

szavazzanak a javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 
 

Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívón szereplő 27. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő 

Klub Sport Egyesület részére 
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   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)                                   

              Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

• Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról                      

 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

            Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

 

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

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

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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

796/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesület közötti megállapodások felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 

2. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 

Előterjesztő és előadó: Szabó János főépítész 

 

3. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2019. 

évi költségeinek finanszírozásáról 

 

4. Előterjesztés parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fejlesztéséről 

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 3-4. napirendi pontig: Lukács László mb. irodavezető 

 

5. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletben szereplő díjak 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 

6. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
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7. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak 

felülvizsgálatáról 

 

8. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi 

kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 

 

9. Előterjesztés az önállóan működő költségvetési szervek és a Hatvani Közös Önkormányzati 

Hivatal közötti pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és felelősségvállalás 

rendjéről szóló megállapodásról 

 

10. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel kötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 

 

11. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

 

12. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 

Előterjesztő 7-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  

Előadó 7-12. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 

irodavezető 

 

13. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatással kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról 

 

14. Beszámoló a 2018. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 

 

15. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a 

garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 

 

16. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti 

rendszerbe történő bekapcsolásáról 

 

17. Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti ingatlan bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

18. Előterjesztés a Hatvan, Balassi Bálint út 21. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

 

19. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 

Előterjesztő 13-19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 13-19. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető      

  

20. Előterjesztés a 2018. évi „HATÁRTALANUL!” pályázat megvalósításához szükséges 

döntésről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

21. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei című 

országos kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester       

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 
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22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő fakivágásokról 

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető   

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

23. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

 

24. Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky út 4/a szám alatti régi orvosi rendelő épületrész elektromos 

hálózatának az átvizsgálásáról 

 

25. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú Nagygombos majorral kapcsolatos döntésről 

 

26. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 

 

27. Előterjesztés szakértői vélemények beszerzéséről 

Előterjesztő, előadó 23-27. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető    

 

28. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő 

Klub Sport Egyesület részére 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

29. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

30. Egyebek 
 

Határidő: 2018. december 12. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesület közötti megállapodások felülvizsgálatáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

797/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesület közötti megállapodások felülvizsgálatáról 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, 

mint kölcsönt adó és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, 

Tanács u. 9.), mint kölcsönt vevő között 2017. január 12. napján megkötött kölcsönszerződést a 

határozat mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint közös megegyezéssel 

megszünteti. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződést megszüntető 

okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 20. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

798/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesület közötti megállapodások felülvizsgálatáról 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, 

valamint a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.), 

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

Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) között 2014. október 30. napján 

megkötött, majd 2017. január 11. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt megállapodást 

a határozat mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint közös megegyezéssel 

megszünteti. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást megszüntető 

okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 20. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

799/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesület közötti megállapodások felülvizsgálatáról 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, 

valamint a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 

között 2017. január 12. napján a Sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó jogviszonyok rendezése 

tárgyában megkötött megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal közös 

megegyezéssel módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.  

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

aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 20. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 

(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 településrendezési eszközök hatályosulásáról szóló tájékoztatót, és azt az 

írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 
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3. napirendi pont 

Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2019. 

évi költségeinek finanszírozásáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tisztelt Bizottság! 

Teljesen egyetértek azzal, hogy az önkormányzat támogatja a gyermekek úszásoktatását, hiszen az 

uszoda megnyitásától kezdve ez folyamatosan így volt, ezt minden önkormányzat támogatta. 

Kérdésem lenne az előterjesztés 1. számú mellékletére vonatkozóan. 

Táblázattal kapcsolatosan szeretnék kérni felvilágosítást. A táblázatban szerepel a Tankerület által 

támogatott osztályok száma. Ez mit jelent? 

Általános iskolai csoport 13, Tankerület által támogatott csoport 4. A 82 iskolai csoportból összesen 

20. Ezek szerint a Tankerület csak bizonyos iskolai osztályok számára biztosítja az úszást? Melyek 

ezek? 

Látom, hogy az általuk biztosított csoportoknál nulla forint szerepel. Sajnos én ezt a táblázatot nem 

értem. Ad a Tankerület vagy nem ad? Kit finanszíroz, mit finanszíroz? 

 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

Tudomásom szerint az 5. és 6. osztályban kötelező az úszásoktatás az általános iskola esetében. Ez 

van finanszírozva a Tankerület által. A Tankerültnek a Szolgáltató közvetlenül számláz, tehát az ő 

bevétele az intézményi bevételek között fog szerepelni, ott az önkormányzati hozzájárulás nem 

jelenik meg. Az önkormányzati hozzájárulás az egyéb osztályok finanszírozásából tevődik össze. 

 

Havassy Kálmán intézményvezető 

Az önkormányzat az 1-4. osztályokat és a 7-8. osztályokat finanszírozza, a Tankerület pedig az 5-6. 

osztályokat. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tehát a Tankerület csak a kötelezőt finanszírozza le, a többit pedig áthárítja Hatvan Város 

Önkormányzatára. 

Köszönöm szépen a választ. 

 

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

két határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

800/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 

2019. évi költségeinek finanszírozásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 

megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található 

Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa egyetért azzal, hogy a 

Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Intézmény 

(székhely: 3000 Hatvan, Szepesi Béla utca 2.) intézményi úszásoktatás céljára, 2019. január 

1-jétől használatba adja a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák, a Hatvani Tankerületi 

Központ által fenntartott általános iskolák, a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési 

megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 

(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános 
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Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) részére. 

 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 1-től 2019. december 31-

ig biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a határozat melléklete szerint 

mindösszesen 16.317.000.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 20.722.590.-Ft összegben. Az óvodákra eső 

2.646.000.-Ft+ ÁFA, azaz bruttó 3.360.420.- Ft, valamint az általános iskolákra eső 

13.671.000.-Ft+ ÁFA, azaz bruttó 17.362.170.-Ft az önkormányzat költségvetésében a 

Hatvani Szolgáltató Intézmény 2019. évi költségvetésébe beépítésre kerül. Az Újhatvani 

Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.764.000.-

Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.240.280.-Ft a 2019. évi költségvetés terhére.  

 

Határidő:  1.) 2018. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására) 

   2.)  2019. február 15. 

Felelős:  1.) a köznevelési intézmények vezetői  

   2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.” 

 

801/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 

2019. évi költségeinek finanszírozásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, 

a Hatvani Tankerületi Központ által fenntartott Hatvani Szent István Általános Iskola (székhelye: 

3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési 

megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 

Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig biztosítja a beérkezett 

árajánlatok közül a legkedvezőbb ár kiválasztásával számított úszásoktatáshoz szükséges utazási 

költségek anyagi fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen 2.237.145.-Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 2.841.180.-Ft értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésébe 

beépítésre kerül 517.716.-Ft+ÁFA azaz bruttó 657.700.-Ft, a Hatvani Szent István Általános 

Iskolára eső 1.183.998.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.503.680.-Ft az önkormányzat költségvetéséből 

kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül 

átadott pénzeszközként 535.432.- Ft+ÁFA , azaz bruttó 680.000.-Ft a 2019. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: 2019. február 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.” 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fejlesztéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

802/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 

Önkormányzati Rendészeti Osztályának munkáját segítő parkoláskövető- és észleléskezelő 

rendszer fejlesztésével, valamint fenntartásával a Blank Media Kft.-t (székhely: 2314 Halásztelek, 
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Bethlen Gábor utca 64.) bízza meg – rendszer kifejlesztése bruttó 2.222.500,- Ft összegben, 

valamint fenntartási díj bruttó 57.150,- Ft/hó összegben –, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. január 10. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletben szereplő díjak 

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: 

 

803/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletben szereplő díjak felülvizsgálatáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-használati díjakat felülvizsgálta és 

úgy döntött, hogy 2019. évben a közterület használati díjakat nem emeli meg.  

 

Határidő: 2018. december 31.  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

 

 

6. 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

804/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta 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 

Pilisi Péter, Csomós Zalán Bendegúz, Rosiczky Kendra, Pápista Maja, Vágó Maja 

Anna, Schillinger Dániel, Regős Alexandra, Major Emília, Szabó Zalán, Almási Ádám 
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és Bagyinszki Maja 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” 
 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak 

felülvizsgálatáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendeletmódosításról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

805/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta az intézményi élelmezési 

nyersanyagköltséget, valamint az intézményi térítési díjakat és úgy dönt, hogy a 2019. évre 

vonatkozóan azokat nem módosítja. 

 

Határidő: 2019. január 1. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön 

visszafizetési határidejének módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Szívesen vettem volna, ha az Elnökasszony megjelenik ezen a bizottsági ülésen. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Holnap jön képviselő-testületi ülésre. 

Jött egy módosító indítvány. Hogy a módosító indítványról polgármester úr az ügyrend keretében 

tudjon dönteni, megkerestük a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületet. Az egyesület 

elnöke Petőfibánya polgármestere, az egyesület titkára, illetve a munkaszervezet vezetője is egyben 

Hargitai Katalin. Az én információm az, hogy Katalin holnap jön testületi ülésre. 

 

Egyéb 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, 1 tartózkodással, nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

806/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi 

kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesületnek nyújtott 2.055.000,- tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2018. december 31-éről 

2019. december 31-ére módosítja. 

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

kölcsönszerződést módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 30. (szerződést módosító okirat aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 
 

9. napirendi pont 

Előterjesztés az önállóan működő költségvetési szervek és a Hatvani Közös Önkormányzati 

Hivatal közötti pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és felelősségvállalás 

rendjéről szóló megállapodásról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

807/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önállóan működő költségvetési szervek és a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal közötti pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önállóan működő költségvetési szervek és a 

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv között a 

pénzügyi-gazdasági feladatok, munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 

keretmegállapodás tervezetet jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az intézményvezetőket a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

808/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önállóan működő költségvetési szervek és a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal közötti pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és 



428 

felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Inézmény és a Hatvani 

Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv között a pénzügyi-

gazdasági feladatok, munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló keretmegállapodás 

tervezetet jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az intézményvezetőket a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel kötött együttműködési 

megállapodás módosításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

809/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel kötött együttműködési 

megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) megkötött együttműködési megállapodást 

módosítja a határozat mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően, mely alapján az 

egyesület részére a 2018. évben 6.531.000 Ft, azaz Hatmillió-ötszázharmincegyezer forint összegű 

támogatást nyújt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 

együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. december 15.  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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810/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó 

pályázat kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Mitsubishi L 200 

típusú, NGV-849 forgalmi rendszámú gépjárművet legalább bruttó 5.080.000,- Ft, azaz Ötmillió- 

nyolcvanezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 

pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 

 

Határidő: 2018. december 14. (pályázat kiírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

811/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 763/2018. (XI. 29.) számú határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 

 

812/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 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 123 

köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti 

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

összesen 138 álláshellyel hagyja jóvá. 

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

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 

 



430 

13. napirendi pont 

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatással kapcsolatos díjak 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

813/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatással kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díjakat felülvizsgálta és úgy dönt, hogy a 2019. 

évre vonatkozóan a díjakat nem módosítja. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

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

 

 

14. napirendi pont 

Beszámoló a 2018. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 

(Beszámoló 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: 

 

814/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló beszámolót, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évben elvégzett környezetvédelmi 

feladatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a 

garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

815/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a 

garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer 

üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2019. január 1-

jétől 2019. december 31-ig Szűcs János egyéni vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Traktor u. 6.) 

bízza meg bruttó 4.556.760,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt az alábbi feltételek mellett. 

A kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó átadás-átvételi eljárást az üzemeltető váltás miatt 

2018. december 27-én meg kell kezdeni (a rendszer üzemeltetéséhez szükséges hozzáférési kódok 

és jelszavak átvételével, a város különböző pontjain telepített hardware eszközök ellenőrzésével, 

átvételével) és az átadás átvételi eljárást legkésőbb 2019. január 15-ig le kell zárni. 

A megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a garanciális időn túli eszközök javításához 

kapcsolódó anyagköltség elszámolására bruttó 3.000.000,-Ft keretösszeg erejéig lesz lehetőség. 

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” 

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti 

rendszerbe történő bekapcsolásáról 

(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: 

 

816/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak 

távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és 

szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával az Elektronika Vonala Security 

Kft.-t (székhelye: 2251 Tápiószecső, Szőlő u. 17.) bízza meg bruttó 818.100,-Ft keretösszegig 

történő felhasználással, riasztó rendszer kialakítása bruttó 62.675,-Ft/db, valamint távfelügyeleti 

szolgáltatás bruttó 5.500,-Ft/db egységárak alkalmazásával, mint az önkormányzat számára 

összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
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Határidő: 2018. december 31. (szerződéskötésre) 

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

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti ingatlan bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírásáról 

(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: 

 

817/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

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

5219/A/3 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti 41 m2 alapterületű 

ingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására a határozat mellékletét képező pályázatot 

kiírja. 

 

Határidő: 2018. december 15. (a pályázat kiírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Balassi Bálint út 21. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

818/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

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

2869/2 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Balassi Bálint út 21. szám alatti 57,8 m2 alapterületű 

irodahelyiség és a hozzá tartozó 146,2 m2 alapterületű udvar bérbeadására a határozat mellékletét 

képező pályázatot kiírja. 

Határidő: 2018. december 20. (megállapodás aláírására) 

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

 

Határidő: 2018. december 15. (a pályázat kiírására) 

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

Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

819/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek, 

valamint a díszvilágítás karbantartásával 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig a Fény Service 

Kft.-t (székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, 057/101 hrsz.) bízza meg bruttó 5.353.050,-Ft összegben, 

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” 

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés a 2018. évi „HATÁRTALANUL!” pályázat megvalósításához szükséges 

döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

820/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi „HATÁRTALANUL!” pályázat megvalósításához szükséges 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „HATÁRTALANUL!” program keretében a 

HAT-18-03-00036 azonosító számú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kötődése” című 

támogatott pályázattal kapcsolatos utazásszervezési feladatok elvégzésével a Talabor 2007 

Utazásszervező- és Közvetítő Kft.-t (1112 Budapest, Zólyomi út 40/B) bízza meg bruttó 2.400.000,- 

Ft értékben. A pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2019. január 30. (szerződés aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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821/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi „HATÁRTALANUL!” pályázat megvalósításához szükséges 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „HATÁRTALANUL!” program keretében, a 

HAT-18-03-00036 azonosító számú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kötődése” című 

támogatott pályázathoz kapcsolódóan a Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő Kft.-vel (1112 

Budapest, Zólyomi út 40/B) az általa a Beregszászi Városi Tanács részére felajánlott 100.000,- Ft 

összegű támogatásról támogatási szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. március 31. (szerződés aláírására) 

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

 

822/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi „HATÁRTALANUL!” pályázat megvalósításához szükséges 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „HATÁRTALANUL!” program keretében, a 

HAT-18-03-00036 azonosító számú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kötődése” című 

támogatott pályázathoz kapcsolódóan a Hatvan Város Önkormányzata által, Beregszász megyei 

jogú város részére felajánlott bruttó 500.000,- Ft összegű adományról a Beregszászi Városi 

Tanáccsal (90 200 Beregszász, B. Hmelnickij út 7.) támogatási szerződést köt. A képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. május 30. (szerződés aláírására) 

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

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei című 

országos kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

823/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei című 

országos kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Első Magyar Kert Szövetkezettel (5300 

Karcag, Kossuth tér 1.) megkötött „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb 
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konyhakertjei országos programra vonatkozó együttműködési megállapodást módosítja a határozat 

melléklete szerint. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást 

módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2019. január 10. (együttműködési megállapodás módosításának aláírására) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő fakivágásokról 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

824/2018. (XII. 12.) 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 2331 

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

a fa 1 gömbkőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Rákóczi úton. 

 

Határidő: 2019. január 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

825/2018. (XII. 12.) 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 2 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy az 

örökzöldek 15 db fagyal ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2019. január 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

826/2018. (XII. 12.) 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 510/3 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 2 db akácfa és 24 fm fagyal cserje kivágásához azzal 

a feltétellel, hogy a növények 2 db gömbkőrisfa és 72 db mirtuszlonc ültetésével kerüljenek pótlásra 

a Rákóczi úton. 

 

Határidő: 2019. január 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 
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827/2018. (XII. 12.) 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 3955 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Szabadság u. 48. számú 

ingatlan előtt 1 db ezüstfenyő kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 gömbjuharfa ültetésével 

kerüljön pótlásra a Szabadság utcában. 

Határidő: 2019. január 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

828/2018. (XII. 12.) 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 3955 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Szabadság u. 46. számú 

ingatlan előtt 1 db ezüstfenyő kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 gömbjuharfa ültetésével 

kerüljön pótlásra a Szabadság utcában. 

 

Határidő: 2019. január 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

829/2018. (XII. 12.) 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, Pázsit utca 3. számú lépcsőház előtt 1 

db új kandeláber felállításával és 2 db lámpatest felszerelésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 

(3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 913.435,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a „Közvilágítás bővítése” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky út 4/a szám alatti régi orvosi rendelő épületrész elektromos 

hálózatának az átvizsgálásáról 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

830/2018. (XII. 12.) 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, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a. szám alatti 

régi orvosi rendelő épületrész elektromos hálózatának, erősáramú berendezéseinek és 

villámvédelmi rendszerének átvizsgálásával és a javítási lista összeállításával Kovács Zoltán egyéni 

vállalkozót (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 152.400,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a „2018. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

25. napirendi pont 

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

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

831/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

átruházott hatáskörben eljárva a műemléki védettség alatt álló hatvani 0531/2 hrsz.-ú Nagygombos 

majorban lévő 6 db önkormányzati tulajdonú lakásban égéstermék elvezetők javítási munkáinak 

elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 

bruttó 8.541.051,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentve) 2017. 

évi maradvány költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. január 7. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Kérdésem lenne, hogy ez a lakás jelenleg üres-e, és hogy a 3 évvel ezelőtt sürgős felújításra 

tervezett lakások között szerepelt-e már? 
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Schósz Gabriella irodavezető 

Véleményem szerint üres a lakás. Kisebb munkákat kell rajta végezni, vélhetően tehát nem volt a 

sürgősen felújítandó lakások listáján. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Három évvel ezelőtt volt a sürgősen felújítandó lakásokról egy határozat, azt mikor fogjuk 

megcsináltatni, mert vannak olyan helyek, ahol ajtó, ablak majdnem kiesik, és itt a tél. Ott ez 

komoly problémát okoz. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Fel van mérve. 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Egyeztetés alatt van, hogy mikor kezdhetjük el. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

832/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

átruházott hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth M. út 8. VII./3. szám 

alatti lakás felújítási munkáinak (laminált padlóburkolat fektetése, gáztűzhely, valamint konyhai és 

fürdőszobai élzáró cseréje) elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány 

utca 55/A.) bízza meg bruttó 517.968,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a „Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó tételekkel csökkentve) 2017. 

évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. január 7. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés szakértői vélemények beszerzéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

833/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

átruházott hatáskörben eljárva a Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani 

Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda tetőszerkezeteire vonatkozó tartószerkezeti 

szakértő vélemény elkészítésével a P & D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy  
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Ottó u. 21. 2/9.) bízza meg bruttó 482.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a szakértői vélemények beszerzése költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2019. január 7. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

834/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

átruházott hatáskörben eljárva az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 

Hatvan, Rákóczi út 4.) tornaterem épületére vonatkozó tartószerkezeti szakértő vélemény 

elkészítésével a P & D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21. 2/9.) 

bízza meg bruttó 304.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a szakértői vélemények beszerzése költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. január 7. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő 

Klub Sport Egyesület részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

835/2018. (XII. 12.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Bizottsága megtárgyalta tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és 

Szabadidő Klub Sport Egyesület részére című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Úszó, 

Vízilabda és Szabadidő Klub Sport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai u. 22.)  részére 3 

db tároló konténer elhelyezésére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Markovits 

Kálmán Városi Uszoda melletti területen, a hatvani 3978/58 hrsz.-ú földrészleten, azzal a 

kikötéssel, hogy az egyesület köteles a konténerek elhelyezése és használata során a szakmai, 

munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 

Hatvan Város Önkormányzata a konténerek elhelyezése és használata során keletkező esetleges 

károkért felelősséget nem vállal. 

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

 

Határidő: 2018. december 20. (kérelmező értesítésére) 

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

Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

(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: 

 

836/2018. (XII. 12.) 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 Hatvan, Mikszáth Kálmán téren 

a Hatvan, Grassalkovich út 14. számú ingatlan elé kihelyezett „Megállni tilos” jelzőtábla alá, 

„Kivéve áru rakodása” kiegészítő tábla kerüljön kihelyezésre. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

30. napirendi pont 

Egyebek 

 

 

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

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

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


