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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 február 21-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt     bizottsági elnök-helyettes  

         Bagi Miklós      bizottsági tag    
 Marján János     bizottsági tag   

Igazoltan távol volt:    
         Palik Józsefné       bizottsági tag        
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   
 dr. Szikszai Márta   jegyző 
 dr. Veres András  ügyvéd 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Gulyás Katalin   városi főkertész 
 Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
 Dudásné Csikós Ágnes  ált. igazgatási osztályvezető  
 Rékasi Éva  számv., vagyonnyilv.- és kezelési osztályvezető 
 Nagyné Talabér Anikó  adóügyi osztályvezető 
 Nagy Ferenc   önkormányzati főtanácsadó 
 dr. Borbás Zsuzsanna  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
      Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.  
      ügyvezetője 
 Havassy Kálmán  Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 Maruzsné Németh Bea  Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
 Bagyinszki Gyula  Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Smidné Vereb Julianna  Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
 Szarvas Dénes   könyvvizsgáló 
 Széll-Fehér Martina  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
      Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetője 
  
 Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 
 

*** 

Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság 5 tagjából 4 tag 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 elnök-helyettes 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 elnök-helyettest a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
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Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, és kérte hogy vegyék fel a meghívón szereplő 58. napirendi pont 
után, az alábbi előterjesztéseket: 
 

 Előterjesztés a volt cukorgyári portaépület átalakítás és karbantartás pótmunkáiról 
       (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető   
 

 Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal tűz-, villám- és érintésvédelmi 
felülvizsgálatáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 

 Előterjesztés gőzmozdony tolatómozdonnyal történő átszállításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 

 Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési 
területekre szóló módosításának partnerségi egyeztetéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 

 Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a hatvani 760/9 hrsz.-ú 
ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterületre vonatkozó 
módosításának partnerségi egyeztetéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

   Előadó: Szabó János főépítész 
 

 Előterjesztés a 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti 
szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

   Előadó: dr. Veres András 
 

 Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok későbbiekben történő 
hasznosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

   Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

 Előterjesztés hatvani 054/14 hrsz. alatti földrészleten levő épületek önálló ingatlanná 
alakításához kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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 Előterjesztés "Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó beszerzésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető    
 

 Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés 
módosításáról, valamint egyéb döntésekről  

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető   

 
 Előterjesztés a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében benyújtott támogatási kérelmekről és kapcsolódó döntésekről  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető   
 

A bizottság elnöke kérte, hogy erről szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti előterjesztéseket felvegyék napirendre az 58. 
napirendi pont után.  

Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
 
 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
53/2018. (II.  21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2018. február 21-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

  
1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról, 

az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, a célprémium feladat kiírásáról és a 
könyvvizsgálói díj emeléséről 

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, célprémium feladat 
kiírásáról és a könyvvizsgáló megbízási díjának emeléséről 

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról és a célprémium feladat 
kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról 
(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

 
6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság „végelszámolás alatt” felszámolásának elrendeléséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
7. Előterjesztés a hatvani 054/14 hrsz. alatti földrészleten levő épületek önálló ingatlanná 

alakításához szükséges megállapodás módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő az 1 – 7. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó az 1 – 7. pontig: dr. Veres András  
 

8. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető  
 

9. Beszámoló a közterület-használat 2017. évi ellenőrzésének eredményességéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
  Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 

 
10. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben 

hozott határozatainak végrehajtásáról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági elnök 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető, 
              Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
11. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról, 2018. évi költségvetésének 
elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés intézkedési terv elfogadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 

18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

14. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
(RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

 
15. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
16. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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17. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. közötti 
támogatási szerződés megkötéséről      

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
18. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

közötti támogatási szerződés megkötéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

 
19. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási 
szerződés megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
 
20. Előterjesztés a hatvani 3018/A/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti 

szerződésének felmondásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

 
21. Előterjesztés a hatvani 3825/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti 

szerződésének felmondásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

 
22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázatok 

kiírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
 

23. Előterjesztés társasházi tulajdonosi hozzájárulások megadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
24. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről szóló 

pályázatok kiírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 11 – 25.  pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 11 – 25.  pontig:  Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

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

Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rékasi Éva osztályvezető 
 

27. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

  (RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
28. Előterjesztés a Bátonyterenye-Zsámbok DN400 földgázszállító vezeték és hírközlő kábel 

nyomvonal módosításával kapcsolatos bányaszolgalmi bejegyzésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
29. Beszámoló a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének 

közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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30. Beszámoló a 2017. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2018. 
évi keret felhasználására 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
31. Előterjesztés a hatvani 054/14 hrsz.-ú földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná 

alakításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
32. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
33. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
34. Előterjesztés a 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges munkálatok 

elvégzéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
35. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák 

megrendeléséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
36. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
37. Előterjesztés sérült kandeláber cseréjéről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
38. Előterjesztés a 2018. évi vízminta-vételezési feladatokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
39. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2018. 

évi keret felhasználására 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
40. Előterjesztés a gyepmester által begyűjtött ebekkel kapcsolatos feladatokról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
41. Tájékoztató a 2018. évi útkarbantartási feladattervről 
  (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 
 
42. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
43. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
44. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
45. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
46. Előterjesztés a Rákóczi úti kerékpárút javítási munkáiról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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47. Előterjesztés gyalogátkelőhelyek és parkoló terveinek elkészítéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
48. Előterjesztés a Hangya Áruház előtti Horváth Mihály úti gyalogátkelőhely megvilágításának 

kivitelezési és tervezési munkáiról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
49. Előterjesztés utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
50. Előterjesztés kiemelt virágágyás burkolatjavítási munkáiról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
51. Előterjesztés kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszainak birtokba adásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
52. Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 7. szám alatti ingatlanon lévő garázs bérbeadására 

vonatkozó pályázat kiírásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
53. Előterjesztés zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 27 – 53. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 27 – 53. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

  
54. Előterjesztés a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
55. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása 

tárgyában indított pályázati eljárással kapcsolatos döntésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Előterjesztő az 54 – 55. pontig: Horváth Richárd polgármester  
Előadó  az 54 – 55. pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
56. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
57. Előterjesztés a jégpálya működtetésével kapcsolatos döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

Előterjesztő, előadó az 56 – 57. pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
    városfejlesztési irodavezető 

     
58. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész    

 
59. Előterjesztés a volt cukorgyári portaépület átalakítás és karbantartás pótmunkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
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60. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal tűz-, villám- és érintésvédelmi  
felülvizsgálatáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

61. Előterjesztés gőzmozdony tolatómozdonnyal történő átszállításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 Előterjesztő az 59 – 61. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó az 59 – 61. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
           irodavezető   
 

62. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre  
szóló módosításának partnerségi egyeztetéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

63. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a hatvani 760/9 hrsz.-ú ingatlan, 
és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterületre vonatkozó módosításának 
partnerségi egyeztetéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 62 – 63. pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó a 62 – 63. pontig: Szabó János főépítész 
 

64. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti 
szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó: dr. Veres András 
 

65. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok későbbiekben történő 
hasznosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

66. Előterjesztés hatvani 054/14 hrsz. alatti földrészleten levő épületek önálló ingatlanná 
alakításához kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 64 – 65. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 64 – 65. pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
67. Előterjesztés "Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó beszerzésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

68. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés módosításáról, 
valamint egyéb döntésekről 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

69. Előterjesztés a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
benyújtott támogatási kérelmekről és kapcsolódó döntésekről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő a 67 – 69. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 67 – 69. pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető   

 
     70. Egyebek 
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1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, a célprémium feladat kiírásáról és a 
könyvvizsgálói díj emeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a négy 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
54/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, a célprémium feladat kiírásáról és 
a könyvvizsgálói díj emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2018. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
55/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, a célprémium feladat kiírásáról és 
a könyvvizsgálói díj emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Maruzsné Németh Beáta ügyvezető munkaszerződését 
a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2018. január 1. 
napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 495.000,-
Ft, azaz havi bruttó Négyszázkilencvenötezer forint összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
56/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, a célprémium feladat kiírásáról és 
a könyvvizsgálói díj emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 



 38 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározott szerint célprémium 
feladatokat ír ki. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
57/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, a célprémium feladat kiírásáról és 
a könyvvizsgálói díj emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a GARANCIA KÖNYVVIZSGÁLÓ Kft.-vel 
könyvvizsgálat céljából megkötött megbízási szerződést akként módosítsa, hogy a megbízási díj 
összege havi 60.000,- Ft + Áfa, azaz havi Hatvanezer forint + Áfa összegre módosuljon. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a négy 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
58/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
2018. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
59/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 



 39 
 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 536/2016. (VI. 30.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
60/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Smidné Vereb Julianna ügyvezető munkaszerződését a 
határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2018. január 1. napjától 
kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,-Ft, azaz 
havi bruttó Ötszázötvenezer forint összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
61/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározott szerint célprémium feladatokat ír ki. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, célprémium feladat 
kiírásáról és a könyvvizsgáló megbízási díjának emeléséről 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a négy 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
62/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, célprémium feladat kiírásáról és a 
könyvvizsgáló megbízási díjának emeléséről 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. 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. gazdasági évre 
vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
63/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, célprémium feladat kiírásáról és a 
könyvvizsgáló megbízási díjának emeléséről 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. 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; cg.száma: 10-09-031348) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve Bagyinszki Gyula ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező 
módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2018. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja 
akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 495.000,-Ft, azaz havi bruttó 
Négyszázkilencvenötezer forint összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
64/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, célprémium feladat kiírásáról és a 
könyvvizsgáló megbízási díjának emeléséről 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. 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a 
határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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65/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról, célprémium feladat kiírásáról és a 
könyvvizsgáló megbízási díjának emeléséről 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. 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
felhatalmazza a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, 
hogy a GARANCIA KÖNYVVIZSGÁLÓ Kft.-vel könyvvizsgálat céljából megkötött megbízási 
szerződést akként módosítsa, hogy a megbízási díj összege havi 60.000,- Ft + Áfa, azaz havi 
Hatvanezer forint + Áfa összegre módosuljon. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról és a célprémium feladat 
kiírásáról 
 
(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: 
 
66/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról és a célprémium feladat 
kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
67/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról és a célprémium feladat 
kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében 
meghatározott szerint célprémium feladatokat ír ki. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
68/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
2018. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” felszámolásának elrendeléséről 
(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: 
 
69/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” felszámolásának elrendeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény rendelkezései alapján a végelszámolás alatt álló Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét 24.115 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével jóváhagyja. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
70/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” felszámolásának elrendeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2..) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság -190.460 
e Ft adózott eredményét elfogadja, és megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény alapján döntést 
nem kell hoznia a 2017. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
71/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” felszámolásának elrendeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a GREEN 
ADVISER Kft. végelszámolójának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 108. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatását, és a 
végelszámolói törvényi kötelezettség teljesítését tudomásul veszi. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 054/14 hrsz. alatti földrészleten levő épületek önálló ingatlanná 
alakításához szükséges 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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72/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 054/14 hrsz. alatti földrészleten levő épületek önálló ingatlanná 
alakításához szükséges megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 054/14 hrsz. alatti ingatlanra a Hatvan 
és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás által épített és jogerős 
használatba vételi engedéllyel rendelkező felépítményeknek a Társulás, mint ráépítő 1/1 arányú 
kizárólagos tulajdonába adásához feltétel nélkül hozzájárulását adja. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
73/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 054/14 hrsz. alatti földrészleten levő épületek önálló ingatlanná 
alakításához szükséges megállapodás módosításáról 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 

Papp Milán, Papp Enikő, Kolozsvári Lívia, Tóth Szofi Emili, Ipolyi Georgina, Plavecz 
Ármin, Máté Kornél, Farkas Dávid, Buzma Máté, Kádár Lőrinc, Szabó Kinga, Fibi 
Laura, Kovács Ákos, Dorn Róza és Gallai Viktor Vencel 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 600.000,- Ft – azaz hatszázezer 

forint – támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
.../2018. (…… …..) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban 
szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” előirányzat terhére. 

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

 
9. napirendi pont 
Beszámoló a közterület-használat 2017. évi ellenőrzésének eredményességéről 
(Beszámoló 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: 
 
74/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 12. § 
(3) bekezdése alapján a közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
10. napirendi pont 
Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
határozatainak végrehajtásáról  
(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
75/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a bizottság 2017. évben, átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatai 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról, 2018. évi költségvetésének elfogadásáról 
(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: 
 
76/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról, 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2017. évi költségvetésének a módosítására a 
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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77/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról, 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 
Társulási Tanácsülésen nemmel szavaz a határozat 1 - 3. számú melléklete szerint a Társulás 2018. 
évi költségvetésének elfogadásáról. 

Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  

Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés intézkedési terv elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
78/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok 
belső kontrollrendszere – Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és 
működtetésének ellenőrzése – Hatvan” című ellenőrzéséről szóló jelentésében foglaltakat 
tudomásul veszi. 
A képviselő-testület az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításaira és javaslataira a határozat 
mellékletét képező Intézkedési tervet jóváhagyja. 
  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Intézkedési tervet küldjék meg az 
Állami Számvevőszék elnöke részére, valamint az abban foglaltak végrehajtását folyamatosan 
ellenőrizzék. 
 
Határidő: azonnal, illetve az intézkedési tervben foglaltak szerint 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján, 
   Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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79/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem állunk rosszul. Fejlesztésre is van pénzünk és nagyon sok minden vár a városra, ami előbb-
utóbb remélem le fog csapódni a kasszába és tudunk fejleszteni. 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
Hosszú hónapok óta dolgozunk a költségvetésen, többszöri egyeztetés történt az intézményekkel, a 
Kft.-kel, vezetőkkel, míg ezek a tervszámok a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. 
Nehézséget okozott már induláskor, hogy több évi kötelezettségnek eleget kell tenni, egyrészt a 
bérfejlesztéseknek, a garantált bérminimumnak és a minimálbér beépítésének. Ezek kötelezőek az 
önkormányzat részéről, amelyre az önkormányzat állami támogatást nem kapott. Tehát ezt saját 
fedezetként, saját bevételből kell finanszírozni. Ez több mint 100 millió Ft előzetes számítások 
alapján is, tehát már látszott, hogy ez nekünk a költségvetésben hiányként fog jelentkezni, aminek 
fedezetet kell keresni. Másrészről a szolidaritási hozzájárulás is nagy tétel volt a 
költségvetésünkben. Tavaly is már szerepelt ez, amikor az általános iskolákat, középiskolákat átvitte 
az állam a KLIK működésébe és emiatt az önkormányzattól pénzt vont el. Ennek a terhe 113 millió 
Ft-tal növekedett, mivel az adóerő képességünk egyrészt növekedett, másrészről pedig az 
elvonásnak a százaléka 75%-ról 95%-ra növekedett, tehát nagyságrenddel ez igencsak a 
költségvetésünket megterhelte, ugyanakkor a dologi kiadások között egyrészt az iskolai étkeztetést 
be kellett építeni, aminek a terhei is több tízmillió forint. Próbáltuk a bevételi és a kiadási oldalt is  
átnézni közösen. A bevételi oldalból úgy néz ki, hogy az új cégek, új ipari parknak az indulása és a 
jelenlegiek is nagyságrenddel több iparűzési adót fognak befizetni, tehát nehézségeket szerintem át 
tudjuk hidalni. Szeretném elmondani, hogy tavaly év végén a zárásunk pozitív volt, tehát olyan 
terhet nem hoztunk át 2018-ra, aminek a fedezetét a költségvetésünkbe nem tudjuk beépíteni, így az 
egyenlege megmaradt a költségvetésnek, tehát 6,96 millió Ft bevételi és kiadási oldalon egyaránt 
egyensúlyban van a költségvetésünk. A felhalmozási hiányra vonatkozó kölcsönre a kormány 
engedélyét megkaptuk. A jégcsarnok építésére, hogyha elindul, akkor a hitel lehívása majd 
folyamatosan megtörténhet 480 millió Ft erejéig. 
 
Papp István bizottsági elnök 
De hátha nem lesz rá szükség, reményeink szerint. Nem állunk rosszul amellett, hogy rengeteg az 
elvonás. Most már a bírságot is elviszik tőlünk, az is az állami kasszát fogja javítani, a helyi 
bírságok összege. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelet elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
80/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
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15. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségéről 
(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: 
 
81/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó        
támogatásról 
(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: 
 
82/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó 
támogatásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére 2.240.000,- Ft, azaz Kettőmillió-
kettőszáznegyvenezer forint támogatást nyújt a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
szakfelszereléseinek, tűzoltó technikai termékeinek és védőeszközeinek bővítése, fejlesztése 
érdekében.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és 
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között létrejövő, a határozat mellékletét képező 
adományozási megállapodás aláírására. 
A 2.240.000,- Ft támogatás  Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe beépítésre 
került. 
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Határidő: 2018. március 10. (adományozási megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. közötti 
támogatási 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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
83/2018. (II. 21.) 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 Gazdasági Szolgáltató Kft. 
közötti támogatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft-vel 

(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) támogatási szerződést 
köt annak aláírásának napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2018. évre vonatkozóan 
10.800.000,- Ft, illetve a 2018. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos 
önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos 
tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
közötti támogatási 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: 
 
84/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. közötti támogatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
 
 
 



 50 
 
„Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft-

vel (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) támogatási szerződést 
köt annak aláírásának napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2018. évre vonatkozóan 
52.035.000,- Ft, valamint a 2017. évről áthúzódó 2.550.000 Ft  összegű maradvány, illetve a 
2018. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan  Város  Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási 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: 
 
85/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási 
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft-vel (cg.száma: 10-09-0332167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) támogatási szerződést köt annak aláírásának napjától 
2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, melynek keretében a 2018. évre vonatkozóan 87.584.000,- Ft, illetve a 2018. évi 
költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg 
erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére.  

 A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 3018/A/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti 
szerződésének felmondásáról 
(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: 
 
86/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 3018/A/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti 
szerződésének felmondásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete azonnali hatállyal felmondja a hatvani 3018/A/3 
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. fsz. 3. szám alatt található 30 m2 nagyságú, üzlet 
megjelölésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti jogviszonyát a SPARTAN Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti Társasággal, mint bérlővel. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Hatvani 
Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, mint üzemeltetőt a felmondó okirat aláírására az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 42. § (1) bekezdésében rögzítettek alapján. 
 
Határidő: 2018. február 26. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 3825/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti        
szerződésének felmondásáról 
(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: 
 
87/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 3825/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti 
szerződésének felmondásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete azonnali hatállyal felmondja a hatvani 3825/3 
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Dembinszky és Klapka utca sarkán található 7405 m2  nagyságú  
önkormányzati ingatlan bérleti jogviszonyát a Skynetcomp Kft.-vel, mint bérlővel. A Képviselő-
testület egyúttal felhatalmazza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-t, mint üzemeltetőt a felmondó 
okirat aláírására az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 42. § (1) bekezdésében rögzítettek 
alapján. 
 
Határidő: 2018. február 26. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a négy 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
88/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
3978/55/A/8 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 7. II/2 sz. alatt található, 49 m2  
nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 5.400.000,- Ft, azaz 
Ötmillió-négyszázezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
89/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
3978/55/A/16 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 9. fsz. 1. sz. alatt található, 37 
m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 4.200.000,- Ft, azaz 
Négymillió-kétszázezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
90/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 2869/3 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Balassi B. u. 23. sz. alatt található, 537 m2  nagyságú 
kivett beépített terület megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 12.370.000,- Ft, azaz 
Tizenkettőmillió-háromszázhetvenezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés 
útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban 
foglaltak alapján. 
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Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
91/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 2869/5 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Petőfi u. 12. sz. alatt található, 500 m2 nagyságú kivett 
beépített terület megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 11.660.000,- Ft, azaz 
Tizenegymillió-hatszázhatvanezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés 
útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban 
foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés  társasházi tulajdonosi hozzájárulások megadásáról 
(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: 
 
92/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a társasházi tulajdonosi hozzájárulások megadásáról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. számú társasházban 
lévő 1643/10000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul ahhoz, hogy a társasházban a közös 
tulajdonban álló helyiségekből a lakóközösség által nem használt 17 m2-es helyiség leválasztásra, 
az ezzel kapcsolatos változások a társasházi alapító okiratban módosításra, az ingatlan-
nyilvántartásban átvezetésre kerüljenek, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
az ehhez kapcsolódó  tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
93/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a társasházi tulajdonosi hozzájárulások megadásáról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. számú társasházban 
lévő tulajdoni hányada arányában hozzájárul a társasházban lévő 17 m2-es helyiségnek a társasház 
által 1.500.000,- Ft vételáron történő elidegenítéséhez, valamint felhatalmazza Hatvan város 
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polgármesterét, hogy az ehhez kapcsolódó  tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
tizenegy határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
94/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 10006 
helyrajzi számú, 1097 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű belterületi 
ingatlant legalább bruttó 384.000,- Ft, azaz Háromszáznyolcvannégyezer forint kikiáltási értéken el 
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
95/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 10308/1 
helyrajzi számú, 1931 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű belterületi 
ingatlant legalább bruttó 676.000,- Ft, azaz Hatszázhetvenhatezer forint kikiáltási értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
96/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 10600/2 
helyrajzi számú 95 m2 nagyságú, a  10601/2 helyrajzi számú 162 m2 nagyságú, a 10602/2 helyrajzi 
számú 226 m2 nagyságú, a 10603/2 helyrajzi számú 118 m2 nagyságú és a 10605/2 helyrajzi számú, 
442 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű belterületi ingatlanokat  
együttesen összesen legalább bruttó 156.000,- Ft, azaz Egyszázötvenhatezer forint kikiáltási értéken 
el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat 
mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
97/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 10658 
helyrajzi számú, 720 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű belterületi 
ingatlant legalább bruttó 108.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcezer forint kikiáltási értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
98/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 10663 
helyrajzi számú, 370 m2 nagyságú, a 10665 helyrajzi számú, 957 m2 nagyságú, a 10666 helyrajzi 
számú, 56 m2 nagyságú, a 10669 helyrajzi számú, 711 m2 nagyságú és a  10670 helyrajzi számú, 
687 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű belterületi ingatlanokat 
együttesen összesen legalább bruttó 417.000,- Ft, azaz Négyszáztizenhétezr forint kikiáltási értéken 
el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat 
mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
99/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 10812 
helyrajzi számú, 1417 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű belterületi 
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ingatlant legalább bruttó 496.000,- Ft, azaz Négyszázkilencvenhatezer forint kikiáltási értéken el 
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
100/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 10817 
helyrajzi számú, 2830 m2 nagyságú szőlő megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 
990.000,- Ft, azaz Kilencszázkilencvenezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni 
versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
101/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 11101 
helyrajzi számú, 352 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű belterületi 
ingatlant legalább bruttó 53.000,- Ft, azaz Ötvenháromezer forint kikiáltási értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
102/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 09/1 
helyrajzi számú, 3651 m2 nagyságú ipartelep megnevezésű külterületi ingatlant legalább bruttó 
3.210.000,- Ft, azaz Hárommillió kettőszáztízezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni 
versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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103/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 831/2 
helyrajzi számú, 261 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant legalább 
bruttó 914.000,- Ft, azaz Kilencszáztizennégyezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni 
versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
104/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3240 
helyrajzi számú, 3900 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű, a 3000 Hatvan, Klapka 
utcában található belterületi ingatlant legalább bruttó 14.430.000,- Ft, azaz Tizennégymillió- 
négyszázharmincezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről szóló 
pályázatok kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hét határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
105/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről 
szóló pályázatok kiírásáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
2694/21/A/76 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Grassalkovich út 7. sz. alatt található, 45 
m2 nagyságú óvóhely megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 900.000,- Ft, azaz 
Kilencszázezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
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pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
106/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről 
szóló pályázatok kiírásáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
4568/32/A/28 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 2. sz. alatt található, 
66 m2 nagyságú óvóhely megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 1.320.000,- Ft, azaz 
Egymillió-háromszázhúszezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, 
zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
107/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről 
szóló pályázatok kiírásáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
4568/33/A/28 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 4 sz. alatt található, 66 
m2 nagyságú óvóhely megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 1.320.000,- Ft, azaz 
Egymillió-háromszázhúszezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, 
zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
108/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről 
szóló pályázatok kiírásáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
4568/34/A/28 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 6. sz. alatt található, 
66 m2 nagyságú óvóhely megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 1.320.000,- Ft, azaz 
Egymillió-háromszázhúszezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, 
zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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109/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről 
szóló pályázatok kiírásáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
4568/35/A/28 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 8. sz. alatt található, 
66 m2 nagyságú óvóhely megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 1.320.000,- Ft, azaz 
Egymillió-háromszázhúszezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, 
zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
110/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről 
szóló pályázatok kiírásáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
4568/36/A/28 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 12. sz. alatt található, 
66 m2 nagyságú óvóhely megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 1.320.000,- Ft, azaz 
Egymillió-háromszázhúszezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, 
zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
111/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről 
szóló pályázatok kiírásáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
4568/37/A/28 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 14. sz. alatt található, 
50 m2 nagyságú óvóhely megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 1.000.000,- Ft, azaz 
Egymillió forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2018. február 23. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
(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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
112/2018. (II. 21.) 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. melléklet szerinti átruházott hatáskörben eljárva a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cégjegyzéksz.: 10-09-032167; székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
113/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról tárgyú előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
28. napirendi pont 
Előterjesztés a  Bátonyterenye – Zsámbok DN400 földgázszállító vezeték és hírközlő kábel 
nyomvonal módosításával kapcsolatos bányaszolgalmi bejegyzésről 
(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: 
 
114/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Bátonyterenye-Zsámbok DN400 földgázszállító vezeték és hírközlő 
kábel nyomvonal módosításával kapcsolatos bányaszolgalmi bejegyzésről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az FGSZ Földgázszállító Zrt.-vel (székhely: 
8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) a Bátonyterenye-Zsámbok DN400 földgázszállító vezeték és hírközlő 
kábel nyomvonal módosítása miatti „Bányaszolgalmi jog alapításáról földgázszállító létesítmény 
üzemeltetésére” vonatkozó megállapodást megköti, továbbá felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
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Határidő: 2018. március 31. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
29. napirendi pont 
Beszámoló  a  Hatvani  Városi   Köztemető  és  az  Újhatvani  Köztemető üzemeltetőjének 
közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól  
(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
115/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének 
közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
beszámolóját a köztemetők 2017. évi bevételeiről és kiadásairól. 
 
Határidő: 2018. február 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
30. napirendi pont 
Beszámoló  a 2017. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2018. évi 
keret felhasználására 
(Beszámoló 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: 
 
116/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 
2018. évi keret felhasználására szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2017. évi felújítási keretének felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete 
szerinti tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
117/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 
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2018. évi keret felhasználására szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2018. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének a határozat 
melléklete szerinti tartalommal való felosztását. 
 
Határidő: 2018. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 054/14 hrsz.-ú földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná 
alakításáról 
(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: 
 
118/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 054/14 hrsz.-ú földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná 
alakításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat számára szükséges hatvani 
054/14 hrsz.-ú földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná alakításával összefüggő változásról 
szóló földmérési munka elvégzésével Kepes Ádám egyéni vállalkozó (székhely: 3011 Heréd, 
Kápolna utca 39.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő megbízását utólagosan 
jóváhagyja, bruttó 80.000,- Ft keretösszeg erejéig. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az Önkormányzat 
városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
32. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
119/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az Egyházmegyei 
Katolikus Iskolák Főhatósága (székhely: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.) részére Somfai Péter 
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(lakcím: 3200 Gyöngyös, Szőlőskert utca 2.) meghatalmazott kérelmére a „Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky utca, a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola új 
iskolaszárnyának építéséhez kapcsolódó parkolóhelyek terve” engedélyezési tervdokumentáció 
alapján kialakításra kerülő 13 db. férőhelyes parkolóra, mint a hatvani 2331 hrsz.-ú kivett közterület 
művelési ágú (természetben: Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út) földrészlet tulajdonosa az alábbi 
feltételekkel: 
 

 az engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt 21 nappal a közút nem közlekedési célú 
igénybevételére kérelmet szükséges benyújtani,  

 
 az engedélyköteles tevékenységet az engedélyes kizárólag érvényes közút nem közlekedési 

célú igénybevételére vonatkozó engedély birtokában kezdheti meg, 
 

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

 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 
vállal. 
 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás 1 évig érvényes. 
 
Határidő: 2018. március 15. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 

33. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
120/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 
3000 Hatvan, Népkert Sporttelep) részére a hatvani 2640 hrsz.-ú és 2638/2 hrsz.-ú földrészleteken 
(természetben Hatvan, Népkert Sporttelep címen található ingatlanok) a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által kiírt pályázat keretében megvalósítandó 160 fős mobil lelátó kialakítására kiadott a 
határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulást utólagosan jóváhagyja, azzal a kikötéssel, 
hogy a Futball Club Hatvan Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a hatvani 2640 hrsz.-ú és a 
2638/2 hrsz.-ú ingatlanok sportcélú hasznosítását a beruházás megvalósításától számított hét éven 
keresztül biztosítja.  

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

Határidő: 2018. március 15. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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34. napirendi pont 
Előterjesztés a 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges munkálatok 
elvégzéséről 
(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: 
 
121/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges 
munkálatok elvégzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített 
erdő ápolásával, valamint a terület körbe kerítésével a CSENTER Erdészeti Kft-t (székhely: 3065 
Hasznos, Alkotmány út 56.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 1.962.150,- Ft. összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: 2018. április 30. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 

35. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák 
megrendeléséről 
(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: 
 
122/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák 
megrendeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat számára 
szükséges birtokjogi munkák elvégzésével Kepes Ádám egyéni vállalkozót (székhely: 3011 Heréd, 
Kápolna utca 39.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a határozat 
melléklete szerinti bruttó egységárakkal, bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az Önkormányzat 
városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen betervezésre került. 
 



 65 
 
Határidő: 2018. április 30. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
36. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról  
(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: 
 
123/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth M. 
út 1. IV./11. szám alatti lakás teljes felújításával a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 3.385.820,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a Lakóház felújítás költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
124/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor 
Kálmán u. 6. fsz. 5. szám alatti lakás teljes felújításával a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 4.375.150,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a Lakóház felújítás költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
37. napirendi pont 
Előterjesztés sérült kandeláber cseréjéről  
(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: 
 



 66 
 
125/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a sérült kandeláber cseréjéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bibó István úton baleset 
következtében megsérült kandeláber cseréjével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, 
Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 342.900,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a „Város- és 
községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
38. napirendi pont 
Előterjesztés a 2018. évi vízminta-vételezési feladatokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
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: 
 
126/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi vízminta-vételezési feladatokról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein lévő vízvételi helyek 
vízminta-vételezési és általános vízkémiai, valamint bakteriológiai szempontból történő 2018. évi 
vízminta-vételezési és ellenőrzési munkálataival, továbbá a bezárt és rekultivált „dögkút” 
ellenőrzésére szolgáló monitoring kút mintavételi munkálataival az NNK Kft.-t (4025 Debrecen, 
Iskola utca 3. Tt/1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 
500.000,- Ft keretösszeg erejéig történő felhasználással. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: 2018. december 31. (a munkák befejezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
39. napirendi pont 
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2018. évi 
keret felhasználására 
(Beszámoló 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: 
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127/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 
2018. évi keret felhasználására” című beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2017. évi 
felhasználásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 
128/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 
2018. évi keret felhasználására” című beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2018. évi 
felhasználására vonatkozó tervezetet az alábbiak szerint: 

 Lakossági tudatformálás 100.000,- Ft 
 Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (2 alkalommal) 2.900.000,- Ft 

Összesen: 3.000.000,- Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a 
Környezetvédelmi Alap egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának 
módjáról előzetesen, külön határozatokban döntsön. 
 
Határidő: 2018. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok  

     végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
40. napirendi pont 
Előterjesztés a gyepmester által begyűjtött ebekkel kapcsolatos feladatokról  
(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: 
 
129/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a gyepmester által begyűjtött ebekkel kapcsolatos feladatokról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területéről a 
gyepmester által begyűjtött ebek átvételével és az átvett ebek átvételtől számított 15 napig történő 
tartásával kapcsolatos feladatok ellátásával ideiglenesen Dr. Hajdú Pál egyéni vállalkozót (székhely: 
2193 Galgahévíz, Fő út 84.) bízza meg minden megkezdett nap után, ebenként bruttó 1800,- Ft/nap 
összegben legfeljebb bruttó 500.000,- Ft keretösszeg erejéig. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
41. napirendi pont 
Tájékoztató a 2018. évi útkarbantartási feladattervről 
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, így a bizottság a tájékoztatót tudomásul vette az alábbiak 
szerint: 
 

„Hatvan   Város  Önkormányzata   Képviselő - testülete   Pénzügyi,  Gazdasági  
és Városfejlesztési Bizottsága  megtárgyalta  2018. évi útkarbantartási  feladat-
tervről  szóló   tájékoztatót,  és  azt  az  írásbeli   előterjesztésnek  megfelelően, 
egyhangúlag  tudomásul  vette.” 

 
42. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
130/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és 
kezelésében lévő utak útjavítási munkáival bruttó 21.967.744,- Ft keretösszeg erejéig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt (egységár bruttó 9.462,- Ft /m2). 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a 
városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
43. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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131/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és 
kezelésében lévő utak burkolati jeleinek a felfestési munkáival a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 
2162 Őrbottyán, Cinege utca, 3418 hrsz.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével 
 

Oldószeres 
kézi fehér 
festés 

Oldószeres 
kézi sárga 
festés 

Oldószeres 
gépi fehér 
festés 

Tartós kézi 
fehér festés 

Tartós kézi 
sárga festés 

Tartós gépi  
fehér festés 

2.350,- Ft /m2 2.477,- Ft/m2 2.223,- Ft /m2  6.731,- Ft /m2 6.985,- Ft /m2 6.477,- Ft/m2 

 
bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a 
városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen betervezésre került. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
44. napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzéséről 
(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: 
 
132/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek beszerzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek gyártásával és 
leszállításával a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 13.) bízza meg az alábbi 
bruttó egységárak figyelembevételével 
 

Megne-
vezés 

Horgany-
zott 
acéloszlop 
(76×3500) 

Rögzítő-
bilincs 
(76 mm, 
csavarokkal) 

Oldal-
akadály 
tábla 
(250×1000) 

Háromszög 
alakú 
KRESZ 
tábla (600) 

Kör alakú 
KRESZ 
tábla 
(600) 

Kiegészítő 
tábla 
(175×350) 

STOP tábla 
(600) 

Kültéri 
panoráma 
tükör 
(600) 

Kültéri 
panoráma 
tükör 
(900) 

Parkolásgátló elem 
(poller) gömbfejjel, 
dupla 
felületkezeléssel 
(horganyzott oszlop 
RAL 9005 színre 
szinterezetten)/ 
76x1250mm 
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Egység-
ár 

5.100,- Ft 572,- Ft 5.651,- Ft 3.937,- Ft 6.858,- Ft 2.096,- Ft 7.937,- Ft 24.765,- Ft 31.622,-Ft 14.605,- Ft 

 
bruttó 1.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 
összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a 
városüzemeltetési kiadások között, a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre 
került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
45. napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén 
(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: 
 
133/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „a forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén” című 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város területén telepített 
forgalomtechnikai küszöbök karbantartásával a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész u. 64.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
500.000,- Ft keretösszeg erejéig az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével: 
 

Hiányzó elem pótlása +  
a rögzítéshez szükséges 
anyagok 

Meglévő elem  
újrarögzítése 

Kiszállás 

6.200,- Ft/elem 3.300,- Ft/elem díjmentes 

 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a 
városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre 
került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
46. napirendi pont 
Előterjesztés a Rákóczi úti kerékpárút javítási 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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
134/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Rákóczi úti kerékpárút javítási munkáiról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6–8. 4. em. 111.) bízza meg a Hatvan, Rákóczi út 120. és 128. számú ingatlanok előtt a 
kerékpárúton található összesen 23 m2 felületű útbeszakadások javítási munkáival bruttó 350.520,-
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a 
városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre 
került. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
47. napirendi pont 
Előterjesztés gyalogátkelőhelyek és parkoló terveinek elkészítéséről 
(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: 
 
135/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a gyalogátkelőhelyek és parkoló terveinek elkészítéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Radnóti téri körforgalom Hősmagyar utcai 
kihajtó ágában, a SPAR Szupermarket melletti körforgalom Petőfi úti ágában gyalogátkelőhely 
tervezési, valamint a Czuczor Gergely utca 4130 hrsz.-ú ingatlanon parkoló tervezési munkáinak 
elkészítésével Somfai Péter tervezőt, egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, Szőlőskert utca 
2.) bízza meg 370.000,- Ft (ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: 2018. március 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
48. napirendi pont 
Előterjesztés a Hangya Áruház előtti Horváth Mihály úti gyalogátkelőhely megvilágításának 
kivitelezési és tervezési 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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
136/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hangya Áruház előtti Horváth Mihály úti 
gyalogátkelőhely megvilágításának kivitelezési és tervezési munkáinak elkészítésével Kovács 
Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 1.136.142,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: 2018. március 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
49. napirendi pont 
Előterjesztés utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 
(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: 
 
137/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes utcanévtáblák legyártásával és 
elhelyezésével a CSP Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca, 3418 hrsz.) bízza meg az 
alábbi bruttó egységárak figyelembevételével 
 

Megnevez
és 
 
 
 
 
 

Utcanév tábla 
700x300 
(1-10 db) 

Utcanév tábla 
700x300 
(10+ db) 

Utcanév 
tábla 
700x300 
(település 
címerével, 
'Belváros' 
felirattal) 

Telepítés 
meglévő 
oszlopra/falr
a 

Telepítés új 
oszlopra 
segédanyago
k-kal (oszlop 
nélkül!) 

Kiszállási díj 
(min. 25 db 
tábla 
egyszerre 
történő 
telepítése 
esetén) 

Kiszállási díj 
(25 db táblánál 
kevesebb 
telepítése 
esetén) 

Egységár 9.081,- Ft 5.067,- Ft 5.398,- Ft 1.588,- Ft 9.081,- Ft Nincs 19.050,- Ft 
 
bruttó 300.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a 
városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre 
került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
50. napirendi pont 
Előterjesztés kiemelt virágágyás burkolatjavítási munkáiról 
(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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
138/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a kiemelt virágágyás burkolatjavítási 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 parkolóban található kiemelt virágágyás oldalburkolatának 
javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.), 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 69.850,- Ft összegben. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a 
városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre 
került. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
51. napirendi pont 
Előterjesztés kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszainak birtokba adásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
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: 
 
139/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszainak birtokba adásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét - az 
országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott 
területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelete 
szerint - a 32. számú főúttal párhuzamosan vezetett Hatvan – Jászfényszaru és a 3. számú főút 
mellett lévő Hatvan – Kerekharaszt között elhelyezkedő „hivatás” forgalmi jellegű kerékpárút lakott 
területen kívüli szakaszainak birtokba adásával kapcsolatos eljárási cselekmények lefolytatására.  
 
Határidő: 2018. március 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján ” 
 
52. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 7. szám alatti ingatlanon lévő garázs bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírásáról 
(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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
140/2018. (II. 21.) 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 
5235/6/B/48 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Hatvanas u. 7. szám alatti ingatlanon lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot 
kiírja. 
 
53. napirendi pont 
Előterjesztés zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztításáról 
(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: 
 
141/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztításáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén lévő zárt 
csapadékvíz elvezető csatornák gépi tisztítási munkáival a Papi Clean Kft. -t (székhely: 2151 Fót, 
Nyírfa u. 15.) bízza meg bruttó 910,- Ft/m, 25.000,- Ft/óra, egységárakon bruttó 2.000.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a városüzemeltetési 
kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: 2018. március 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
54. napirendi pont 
Előterjesztés a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Itt három határozati javaslat van, név szerinti szavazás lesz. 
  
dr. Szikszai Márta jegyző 
ABC sorrendben felolvasom a bizottság tagjainak a nevét, utoljára a bizottság elnöke szavaz. 
Kérem, hogy mindenki mondja be a szavazatát! 
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Bagi Miklós: Igen. 
Kondek Zsolt: Igen. 
Marján János: Igen. 
Papp István: Igen. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Négy igennel a bizottság támogatja a három határozati javaslatot. 
(A név szerinti szavazás jegyzőkönyve csatolva!) 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
142/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 578/2017. (X. 26.) 
számú határozata alapján indult és a 737/2017. (XII. 14.) sz. határozattal módosított, „Munkagépek 
tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az 
Agrolánc Kft. (székhely: 2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.) - Merkantil Bérlet Kft. (székhely: 2161 
Csomád, Táncsics M. u. 9.) közös 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 b) pontján alapuló, 
a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 416.132.-Ft + ÁFA havi bérleti díjat, 
illetve 45 naptári nap szállítási határidő vállalást tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a 60 hónapos bérleti futamidő lejártáig Hatvan 
Város Önkormányzata éves költségvetéseibe betervezésre kerül, azaz 2020. évig. A 2018. évi 
költségvetésben a szükséges pénzügyi forrás Városüzemeltetési feladatok költségsoron, a 
Munkagépek tartós bérlete (közbeszerzés alapján 2018. évre eső része) költséghelyen betervezésre 
került. 
 
Határidő: 2018. február 26. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
143/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 578/2017. (X. 26.) 
számú határozata alapján indult és a 737/2017. (XII. 14.) sz. határozattal módosított, „Munkagépek 
tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az 
Agrolánc Kft. (székhely: 2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.) - Merkantil Bérlet Kft. (székhely: 2161 
Csomád, Táncsics M. u. 9.) közös 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 b) pontján alapuló, 
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a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 425.527.-Ft + ÁFA havi bérleti díjat, 
illetve 45 naptári nap szállítási határidő vállalást tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a 60 hónapos bérleti futamidő lejártáig Hatvan 
Város Önkormányzata éves költségvetéseibe betervezésre kerül, azaz 2020. évig. A 2018. évi 
költségvetésben, a Városüzemeltetési feladatok költségsoron, a Munkagépek tartós bérlete 
(közbeszerzés alapján 2018. évre eső része) költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: 2018. február 26. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
144/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 578/2017. (X. 26.) 
számú határozata alapján indult és a 737/2017. (XII. 14.) sz. határozattal módosított, „Munkagépek 
tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az 
Agrolánc Kft. (székhely: 2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.) - Merkantil Bérlet Kft. (székhely: 2161 
Csomád, Táncsics M. u. 9.) közös 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 b) pontján alapuló, 
a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 55.921.-Ft + ÁFA havi bérleti díjat, 
illetve 45 naptári nap szállítási határidő vállalást tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a 60 hónapos bérleti futamidő lejártáig Hatvan 
város éves költségvetéseibe betervezésre kerül, azaz 2020. évig. A 2018. évi költségvetésben, a 
Városüzemeltetési feladatok költségsoron, a Munkagépek tartós bérlete (közbeszerzés alapján 2018. 
évre eső része) költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: 2018. február 26. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
55. napirendi pont 
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása 
tárgyában indított pályázati eljárással 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
145/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 
biztosítása tárgyában indított pályázati eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 569/2017. (X. 26.) sz. 
határozata alapján, a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 2018. április 
1-től történő biztosítása tárgyában indított pályázati eljárás döntéshozója, a tárgyi pályázati eljárást 
a Pályázati dokumentáció 26. pontjának e) alpontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. (5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) nem tett az ajánlatkérő 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. 
 
Határidő: 2018. február 23. (az eredmény kihirdetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
56. 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 hét 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
146/2018. (II. 21.) 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, Gáza fejedelem utca 1–9. számú ingatlanok 
előtt a parkolóhelyek legyenek felfestve a határozat mellékletének megfelelően. 
 
147/2018. (II. 21.) 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, Gáza fejedelem utca és 
az István király utca forgalmi rendje a határozat melléklete szerinti táblák kihelyezésével kerüljön 
megváltoztatásra.  
 
148/2018. (II. 21.) 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, Mészáros Lázár útra 
érvényes 3,5 t -ás súlykorlátozó és kiegészítő jelzőtáblák a határozat melléklete szerinti 
helyszínrajzon jelölt helyekre kerüljenek át – és kihelyezésre. 
 
149/2018. (II. 21.) 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, Kölcsey Ferenc és a 
Május 1. utcára érvényes 3,5 t -ás súlykorlátozó és kiegészítő jelzőtáblák a határozat melléklete 
szerinti helyszínrajzon jelölt helyekre kerüljenek át – és kihelyezésre. 
 
150/2018. (II. 21.) 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, Mészáros Lázár úton a 
Hatvani Csicsergő Óvoda előtti szakaszra legyen kihelyezve „Gyermekek” és 30 km/h 
„Sebességkorlátozás” jelzőtábla a határozat melléklete szerinti helyszínrajzon jelölt helyekre. 
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151/2018. (II. 21.) 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, Liszt Ferenc utca elejére 
„Zsákutca” jelzőtábla kerüljön kihelyezésre. 
 
152/2018. (II. 21.) 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 617/2017. (X. 25.) számú 
pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozatban szereplő forgalmi rendet véglegesíti 
a Hatvan, Kossuth tér volt Stahremberg utcai és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete 
előtti szakaszain. 
 
57. napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya működtetésével kapcsolatos döntésekről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
153/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület 620/2017. (XI. 9.) számú határozata alapján a Kossuth téren működő 
jégpálya vonatkozásában 2018. február 24-re vonatkozóan az alábbi kedvezményes 
belépőjegyárakat állapítja meg: 
 
Belépőjegyek Eredeti ár 50% 

kedvezményes ár 
Eredeti ár 

Hatvan Kártyával 
50% kedvezményes ár 

Hatvan Kártyával 

Hétköznap 600,- Ft 300,- Ft 500,- Ft 250,- Ft 

Gyerek jegy 
hétköznap 

400,- Ft 200,- Ft - - 

Hétvégén  
(péntek-vasárnap) 

900,- Ft 450,- Ft 800,- Ft 400,- Ft 

Gyerek jegy 
hétvége 

500,- Ft 250,- Ft - - 

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Hétköznap 1.800,- Ft 900,- Ft 1.500,- Ft 750,- Ft 

Pótjegy 400,- Ft/gyerek 200,- Ft/gyerek - - 

Hétvégén 2.600,- Ft 1.300,- Ft 2.300,- Ft 1.150,- Ft 

Pótjegy 500,- Ft/gyerek 250,- Ft/gyerek - - 

Jégdisco 500,- Ft - - - 

Bérlet  
(10 alkalom) 

7.500,- Ft - 6.000,- Ft - 

Gyerek bérlet  
(10 alkalom) 

4.000,- Ft - - - 

Korcsolyabérlés 800,- Ft - 600,- Ft - 
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Korcsolya élezés 500,- Ft/pár - - - 

Pingvin bérlés 400,- Ft/fél óra - - - 

Pálya bérlés 15.000/óra - - - 

Céges belépő 
hétköznap 

500,- Ft - - - 

Céges belépő 
hétvége 

800,- Ft - - - 

Céges bérlet  
(10 alkalom) 

5.000,- Ft - - - 

 
2018. február 25-én a jégpálya ingyenesen vehető igénybe. 
 
58. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hét 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
154/2018. (II. 21.) 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 4220/14 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 3 db japánakácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy 
a növények 3 db kőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a Trianon téren. 
 
155/2018. (II. 21.) 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 11550 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
növény 1 db fűzfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
156/2018. (II. 21.) 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 0171/2 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db nyárfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 
1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Sóderos úton. 
 
157/2018. (II. 21.) 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 2994/3 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 2 db berkenyefa, 2 db tűztövis, 2 db madárbirs 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények  
2 db örökzöld bangita, 6 db törpefenyő ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
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158/2018. (II. 21.) 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 2925 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
fa 1db hársfa ültetésével kerüljön pótlásra a Kossuth téren. 
 
159/2018. (II. 21.) 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 2738/10 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
növény 1 db örökzöld bangita ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
160/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3978/36 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 4 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
növények 4 db örökzöld bangita ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
59. napirendi pont 
Előterjesztés a volt cukorgyári portaépület átalakítás és karbantartás pótmunkáiról 
(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: 
 
161/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a volt cukorgyári portaépület átalakítási és karbantartási pótmunkáiról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti 5331/24 
hrsz.-ú portaépület átalakítási és karbantartási munkáival érintett részeken a kivitelezési munkákhoz 
kapcsolódó építőmesteri és szakipari pótmunkák elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 6.012.180,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a vagyongazdálkodási 
költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: 2018. március 5. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
162/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a volt cukorgyári portaépület átalakítási és karbantartási pótmunkáiról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti 5331/24 
hrsz.-ú portaépület átalakítási és karbantartási munkáival összefüggő tűzvédelmi tervfejezet 
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elkészítésével a Takács Mérnökiroda Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gáspár András utca 13.) bízza 
meg 95.000,- Ft (alanyi áfamentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a vagyongazdálkodási 
költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: 2018. március 5. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
163/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a volt cukorgyári portaépület átalakítási és karbantartási pótmunkáiról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti 5331/24 
hrsz.-ú portaépület átalakítási és karbantartási munkáival érintett részeken a tűzjelző rendszer 
kiépítésével Báti Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Akácfa utca 11.) bízza meg 
bruttó 2.984.411,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a vagyongazdálkodási 
költséghelyen betervezésre került. 
 
Határidő: 2018. március 5. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
60. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal tűz-, villám- és érintésvédelmi 
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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
164/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal tűz-, villám- és érintésvédelmi 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) tűz, villám- és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatával és 
jegyzőkönyveinek elkészítésével Béres János egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Kard utca 10.) bízza 
meg 995.000,- Ft összegben (alanyi ÁFA mentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a „2018. évi 
intézményfelújítások” költséghelyen betervezésre került. 
 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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61. napirendi pont 
Előterjesztés gőzmozdony tolatómozdonnyal történő átszállításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
Papp István bizottsági elnök  
Hogy fogják ezt megoldani? Rácsúsztatják, vagy hogy? Hol van sínünk? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Sín a vasútállomáson van Ezt az mozdonyt, újhatvani javítóműhelyből, egy vágányra kitolják és 
onnan majd a buszmegálló melletti sínpárra váltókkal átteszik. Húzni-vonni kell ezeket a 
mozdonyokat, erről szól az előterjesztés.  
Utána sínpárokat kell kialakítani, oda fognak kerülni - majd még hozzuk a többi előterjesztést is -  
daruzással beemelik a sínekről a járművet, úgy viszik át a Népkertbe a mozdonyokat és ott is 
daruval helyezik rá a sínpárra. Azért kellett ezt behoznunk sürgősen, mert puha talaj közelében van 
a vágány és a mostani időjárás alkalmas lesz arra, hogy a fagyott talajon ezt a műveletet el tudják 
végezni. 
 
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 határozatokat hozta: 
 
165/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a gőzmozdony tolatómozdonnyal történő átszállításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520-as mozdonysorozatú gőzmozdonynak 
tolatómozdonnyal való átszállításával az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.-t 
(székhely: 1158 Budapest, Körvasút sor 105.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.016.000,- Ft összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
62. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre szóló 
módosításának partnerségi egyeztetéséről  
(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: 
 
166/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre 
szóló módosításának partnerségi egyeztetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében 
tudomásul veszi, hogy a településrendezési eszközöknek a hatvani belterületi 5167, 5176, 5165/1 és 
5165/2 hrsz.-ú, és hatvani külterületi 024/67 hrsz.-ú ingatlanokra, mint kiemelt fejlesztési 
területekre vonatkozó módosításának partnerségi egyeztetése során nem érkezett vélemény. A 
képviselő-testület a partnerségi egyeztetést lezárultnak tekinti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
 
63. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a hatvani 760/9 hrsz.-ú ingatlan, és 
a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterületre vonatkozó módosításának partnerségi 
egyeztetéséről 
(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 határozatokat hozta: 
 
167/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek a hatvani 760/9 hrsz.-ú 
ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterületre vonatkozó módosításának 
partnerségi egyeztetéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében 
tudomásul veszi, hogy a Hatvan város településrendezési eszközöknek a hatvani 760/9 hrsz.-ú 
ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterületre vonatkozó módosításának 
partnerségi egyeztetése során nem érkezett vélemény. A képviselő-testület a partnerségi egyeztetést 
lezárultnak tekinti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
 

64. napirendi pont 
Előterjesztés a 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti 
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 határozatokat hozta: 
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168/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5233 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatt található ingatlanra a korábban a Mátra Takarékszövetkezettel 
megkötött bérleti szerződést az ingatlan új tulajdonosával, Szabó Péter 3060 Pásztó, Fő u. 66. szám 
alatti lakossal 2018. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra vonatkozóan módosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
65. napirendi pont 
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok későbbiekben történő 
hasznosításáról 
(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: 
 
169/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok későbbiekben történő 
hasznosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 5331/21, 
5331/42, 5331/27 és 5331/41 helyrajzi számú, természetben a volt cukorgyár területén található 
ingatlanokat a későbbiek során ellenérték fejében, különösen bérbeadás, illetve vagyonkezelésbe 
adás útján hasznosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
66. napirendi pont 
Előterjesztés hatvani 054/14 hrsz. alatti földrészleten levő épületek önálló ingatlanná 
alakításához kapcsolódó döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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170/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 054/14 hrsz. alatti földrészleten levő épületek önálló ingatlanná 
alakításához kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja azt, hogy a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási tanácsa akként határozzon, 
hogy a hatvani 054/14 hrsz. alatti ingatlanra a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
Gazdálkodás Fejlesztése Társulás által épített és jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkező 
felépítmények a Társulás, mint ráépítő 1/1 arányú kizárólagos tulajdonába adásához Társulás 
feltétel nélkül hozzájárulását adja, valamint felhatalmazza a Társulás elnökét a jelen előterjesztés 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 
képviselje és igennel szavazzon a hatvani 054/14 hrsz. alatti földrészleten levő épületek önálló 
ingatlanná alakításáról készült megállapodás tárgyában. 
 
Határidő:  a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen) 
Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja” 
 
67. napirendi pont 
Előterjesztés "Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó beszerzésekről 
(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: 
 
171/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 azonosító számú, „Hatvan Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása” című pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság feladatainak 
elvégzésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 43.000,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított. 
 
172/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 azonosító számú, „Hatvan Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása” című pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök 
(munkaállomások, monitorok, szünetmentes tápegység) beszerzésével a Zóna Computers Kft.-t 
(Székhely: 1043 Budapest, Tavasz u. 4.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bízza meg bruttó 1.644.860,- Ft összegben. Pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított. 
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68. napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés módosításáról, valamint 
egyéb döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hét 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
173/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés módosításáról, 
valamint egyéb döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás és a Szelektív Hulladékhasznosító és 
Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2017. 11. 13-án kötött 
vagyonkezelési szerződés módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét, 
hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 

174/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés módosításáról, 
valamint egyéb döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 
Társulási Tanácsülésen nemmel szavaz a Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról jelen 
határozat 1. számú, 2. számú melléklete szerinti tartalommal.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét, 
hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
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175/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés módosításáról, 
valamint egyéb döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás tagja  akként határoz, támogatja, hogy a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás és a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, illetve e 
társulások vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy társaságok a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 
részesedést szerezzenek, és ennek érdekében felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökét arra, hogy az üzletrész megszerzéséhez való beleegyezés 
megadása során a Kft. taggyűlésén igennel szavazzon, valamint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulást és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulást megillető elővásárlási jogról lemondjon azzal a feltétellel, hogy 

a) a társulások, illetve a társulások vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaság, illetve társaságok írásban bejelentsék vételi szándékukat az üzletrészre vonatkozóan, 

b) a vételár eléri a megvásárolni kívánt üzletrész névértékét, továbbá 

c) a vevő vállalja, illetve a vevők vállalják, hogy a vételárat legkésőbb 2019. január 1-ig megfizetik, 
továbbá 

d) a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, és részben a Hatvan 
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás üzletrésze és szavazati joga a 
társaságban nem változik. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
Társulási Tanácsok tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsok 
üléseken az üzletrész átruházás és a Kft. társasági szerződése ehhez szükséges módosítása tárgyában 
jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 
176/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés módosításáról, 
valamint egyéb döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja és a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetője 
Drabos Imréné (született: Tóth Zita) személyének elfogadásáról és havi bruttó 1.500.000 Ft 
illetményének megállapításáról szóló szavazáskor  tartózkodik. Ennek érdekében felhatalmazza a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökét arra, hogy az 
ügyvezetőváltásról való döntés során a Társulások Tanácsai döntéseinek megfelelően szavazzon a 
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Kft. taggyűlésén. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Társulási Tanácsok tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron 
következő társulási tanácsi üléseken jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
  
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 
177/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés módosításáról, 
valamint egyéb döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja és a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy támogatja, hogy a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új 
székhelye a Kft. vagyonkezelésében álló Hatvan külterület 054/14. helyrajzi számú ingatlan legyen, 
és ennek érdekében felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás elnökét arra, hogy a székhely megváltoztatásáról való szavazás során a Kft. taggyűlésén 
ennek megfelelően szavazzon. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Társulási Tanácsok tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron 
következő társulási tanácsi üléseken jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
  
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 

178/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés módosításáról, 
valamint egyéb döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja és a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy támogatja, hogy a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új 
telephelyei a következők legyenek:  

- 2194 Tura, 0272/7 helyrajzi számú ingatlan, 
- Jászfényszaru külterület 05/147. helyrajzi számú ingatlan, 
- a vagyonkezelési szerződés megkötésének a feltételével Kál külterület 029/26. helyrajzi 

számú ingatlan. 

Ennek érdekében felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás elnökét arra, hogy a telephely bejegyzéséről való szavazás során a Kft. taggyűlésén ennek 
megfelelően szavazzon. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Társulási Tanácsok tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron 
következő társulási tanácsi üléseken jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
  
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 

179/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról, a vagyonkezelési szerződés módosításáról, 
valamint egyéb döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú 
jogállásának megszerzését. Ennek érdekében felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnökét arra, hogy a közhasznú jogállás 
megszerzéséről való szavazás során a Kft. taggyűlésén ennek megfelelően szavazzon. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Társulási Tanácsok tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron 
következő társulási tanácsi üléseken jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.   
 
Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 
69. napirendi pont 
Előterjesztés a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
benyújtott támogatási kérelmekről és 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: 
 
180/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 
támogatási kérelmekről és kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00050 azonosítószámú, a 
Damjanich János Szakképző Iskola kollégiumának energetikai korszerűsítése tárgyú támogatási kérelmét 
visszavonja. 
 
Határidő: 2018. február 26. (visszavonás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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181/2018. (II. 21.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 
támogatási kérelmekről és kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-2016-00002 azonosítószámú az Együtt a 
sikeres foglalkoztatásért! - Hatvan és Gyöngyös járás helyi paktum tárgyú támogatási kérelmét 
visszavonja. 
 
Határidő: 2018. február 26. (visszavonás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 
részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 40 perckor  
befejezettnek nyilvánította. 

  
 

 

K.m.f.  

 

 

 

 
 
 Kondek Zsolt  Papp István 
 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 
   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


