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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. január 24-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    
 Palik Józsefné    bizottsági tag   

Igazoltan távol volt:    
         Marján János     bizottsági tag        
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   
 dr. Szikszai Márta   jegyző 
 Lukács László   mb. jegyzői irodavezető 
 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  számviteli, Vagyonnyilvántartási –  
   és kezelési osztályvezető 
 Nagy Ferenc  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

 Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

 dr. Borbás Zsuzsanna   
 Havassy Kálmán  Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 Soós Péter   Hatvani Úszóklub SE elnöke  
 Makai Beatrix   jegyzőkönyvvezető 
 

*** 

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. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, és kérte hogy vegyék fel a meghívón szereplő 25. napirendi 
pont után, az alábbi előterjesztést: 

„Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati 
vagyonkezelésbe adásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta irodavezető” 
 

A bizottság elnöke kérte, hogy erről szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 26. pontként kerüljön napirendre az alábbi 
előterjesztés:  

Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati 
vagyonkezelésbe adásáról.  
 
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: 
 
1/2018. (I.  24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2018. január 24-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

  
1. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2018. évi 

munkatervének elfogadásáról 
(HATÁROZAT –  MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

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

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 
lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről  

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó:   dr. Veres András  

 
3. Előterjesztés megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásáért járó megbízási díj átvállalásáról 

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal 
kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
5. Előterjesztés a Szúnyog-szigeten lévő Vadfarm belépőjegy árainak megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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6. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények intézményvezetői részére 

megállapított illetmények emeléséről 
(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
 

7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti 
megállapodások megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

8. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői beosztásának 
betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő a 3 - 8. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 3 - 8. pontig:   Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
9. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

10. Előterjesztés fűtéstechnikai eszközök bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő 
eszközvásárlásról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

11. Előterjesztés adományozási szerződések megkötéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
12. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlan 

elidegenítéséről szóló pályázat ismételt kiírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő a  9 - 12. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó az  9 - 12. pontig:      Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási  

irodavezető 
 

13. Előterjesztés a HATÁRTALANUL! program pályázati kiírására pályázat benyújtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
14. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 

Programjához (IV. ütem) benyújtandó pályázatról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról     

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés „A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani 

Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésről 

   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

17. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázathoz 
szükséges beszerzésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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18. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő intézmények energetikai fejlesztéséről 
szóló pályázatokhoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatok utólagos megadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 13 - 18. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 13 - 18. pontig:  Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

   
19. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2018. évre 

vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
20. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 

megrendeléséről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés az Arany János utca útfelújítási tervének elkészítéséről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
22. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5168/1/A/4 hrsz.-ú 

nem lakáscélú helyiség bérleti díjáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
23. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó Klub Sport 

Egyesület részére 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő a 19 - 23. pontig: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó a 19 - 23. pontig:  Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető  
24. Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátli beszerzéséről és 

szállításáról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
   Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 
 

25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő 
fakivágásokról 

   ( HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)   

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
  Előadó:  Gulyás Katalin városi főkertész    
 
26. Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó 

földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati 
vagyonkezelésbe adásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta irodavezető 
 

27. Egyebek 
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1. napirendi pont 
Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2018. évi 
munkatervének 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: 
 
2/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyólag elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
2018. évi munkatervét.  
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 
lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Tisztelt Bizottság, Tisztelt Elnök Úr! Egy kérdésem volna. Van-e terv az 
átadás-átvételre, erre milyen összetételű bizottságot kíván kijelölni a tulajdonos önkormányzat, 
tekintettel arra, hogy a Kft. gazdasági helyzete bonyolult, összetett. Ezt arra értem, hogy egy 
aláírással megtörténik a váltás, vagy ez egy komolyabb átadás-átvétel, van-e aki felügyeli.  
 
Nagy Ferenc ügyvezető 
Természetesen készen állunk az átadás-átvételre. Ami a papírok és dokumentáció átadását itt, 
bent az irodában el is kezdtük, folyamatosan történik. A feladatok megismerése Zsuzsanna 
részéről (új ügyvezető) nagyrészt már meg is történt, hiszen mellettem dolgozik már két éve, 
azért is született ez a döntés, hogy ő vegye át ezt a feladatot. A gazdasági - és vagyonelemek 
átadás-átvételére is készülünk, a jegyzőkönyv tervezet összeállítása már megtörtént, a 
vagyonelemeket tételesen át fogom adni, utána természetesen pénztárról, bankról, könyvelt 
tételekről, Maruzs Beával, aki könyvelő, készül az átadás, ennek meg van a formátuma, 
főkönyvi kivonat, le fogjuk egyeztetni, tehát egy alapos átadás-átvétel fog történni, erre van 
már egy kialakult gyakorlat, több cégnél is használtuk már ezeket az átadás-átvételi 
jegyzőkönyveket. Én külön bizottságról nem tudok, de a „Beruházó Kft.” részéről, és a 
könyvelés részéről készülünk a tételes átadás-átvételre, tehát nem csak egy aláírással fog 
változni ez a beosztás. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Még azzal hagy egészítsem ki, hogy a tulajdonos részéről megbízott ügyvéd, akinek állandó 
megbízása van, dr. Veres András, és Szarvas Dénes könyvvizsgáló is természetesen ezeket a 
folyamatokat mind jogi, mind pedig gazdasági szempontból felügyeli, tehát a tulajdonosi 
kontroll is megvan. A két említett szakember az önkormányzattal áll jogviszonyban. 
 
Egyéb 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: 
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3/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 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 Nagy Ferenc 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 2/b. szám alatti lakos 
ügyvezető 2018. január 17. napján kelt ügyvezetői tisztségről való lemondását 2018. január 
31. napjával tudomásul veszi, és részére a kifejtett ügyvezetéssel tevékenységével kapcsolatos 
felmentvényt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése 
alapján megadja. 
A képviselő-testület hozzájárul Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és Nagy Ferenc 
között létrejött munkaszerződés 2018. január 31. napjával történő közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat 
mellékletét képező munkaszerződést megszüntető okirat aláírására. 
  
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
4/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) 
bekezdése alapján a társaság ügyvezetőjének dr. Borbás Zsuzsanna Éva 3060 Pásztó, Dózsa 
György utca 12. szám alatti lakost 2018. február 1. napjától tartó határozatlan időtartamra 
megválasztja akként, hogy dr. Borbás Zsuzsanna az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatait a 
Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján 2018. február 1. napjától kezdődő és az ügyvezetői 
jogviszony fennállásáig tartó határozott időre szóló munkaviszony keretében látja el. Az 
ügyvezető munkabére havi bruttó 485.000,-Ft, azaz havi bruttó Négyszáznyolcvanötezer 
forint. Dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető a céget önállóan jegyzi. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy dr. Borbás Zsuzsanna Évával a határozat 
melléklete szerinti tartalommal a munkaszerződést megkösse.  
  
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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5/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 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 társasági szerződését 
a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan Város 
polgármesterét a módosító okirat, valamint a társaság cégbírósági változásbejegyzési 
eljárásával járó egyéb okiratok aláírására.  
  
Határidő: 2018. január 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere ” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásáért járó megbízási díj átvállalásáról 
(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: 
 
6/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel  a 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásáért járó megbízási díj átvállalásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt 
cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó megbízási díj átvállalása 
tárgyában a tulajdonában álló terület nagysága arányában a határozat mellékletét képező 
megállapodás-tervezet szerinti tartalommal. A pénzügyi fedezet Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a megállapodás 
aláírására.  
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Határidő: 2018. február 1. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal 
kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen Elnök Úr! Az a kérdésem, hogy van-e fedezete a „Beruházó Kft.”-nek a 
szabálytalansági eljárásból eredő 30.382.225,- Ft megfizetésére, mert igaz, hogy 12 havi 
részletfizetési lehetőséget kapott, de ezt az összeget ki kell fizetni. Van-e erre pénzünk 
folyamatában? Köszönöm!  
 
Nagy Ferenc ügyvezető  
Tisztelt Bizottság! Az előző testületi ülést előkészítő bizottsági ülésen is volt már erről szó, a 
megállapodás értelmében a „Beruházó Kft.” hat havi részletet már törlesztett, tehát ennek a 
visszafizetése folyamatban van, és jeleztem akkor is, hogy bírósági eljárás van folyamatban,  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy 
szavazzanak a négy határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat 
nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatokat hozta: 
 
7/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja „A Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani 
Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekt keretében 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 1009-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint 
kedvezményezett, és a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató képviseletében eljáró 
Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (székhely: 3525 
Miskolc, Hősök tere 3.) mint közreműködő szervezet között megkötött támogatási szerződés 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
   Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője”   
 
8/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről 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 
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egyszemélyes tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a társaság és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg.száma: 01-10-045784) között a 
hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett kastély megnevezésű ingatlanon a társaság javára bejegyzett 
vagyonkezelési jog megszüntetésére vonatkozó szerződést a határozat melléklete szerinti 
tartalommal.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
   Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője”   
 
9/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről 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 utólagosan jóváhagyja az ÉMOP-2.1.1/A-12-K-2012-0003 
azonosítószámú, „A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” 
című projekt keretében beszerzett ingóságoknak az Országos Magyar Vadászkamara 
(székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-
0000018) részére történő ingyenesen tulajdonba adására vonatkozó megállapodást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
   Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője”   
 
10/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő, 
Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.) a képviselő-testület 830/2015. (XII. 17.) számú határozata 
alapján megkötött megállapodást közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást megszüntető 
okirat aláírására.  
  
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján”   
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Szúnyog-szigeten lévő Vadfarm belépőjegy árainak megállapításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen, Elnök Úr! Nagyon kedvelem, nagyon népszerű Hatvanban ez a Vadfarm, 
de nem csak a hatvani lakosoknak, nagyon sok helyről jönnek, de ha csak a hatvani 
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gyerekeket nézem, nagyon sok lehetőség rejlett abban, hogy akár óvodai, akár iskolai 
csoportok, mondjuk egy környezet óra, vagy egy biológia óra alkalmával, vagy csak, hogy az 
állatokkal megismerkedjenek a gyerekek – hiszen a zöme lakótelepen él – ez egy nagyon jó 
lehetőség volt. Én nem értek ezzel egyet, hogy pénzt fogunk ezért szedni, különösen 
kisgyerekeknek, mert elveszünk egyfajta olyan lehetőséget a gyerekektől, amit nem biztos, 
hogy minden család ki fog tudni fizetni. Én tudom, hogy a fenntartása nem olcsó, de annyi 
másra van 10-, 20-, meg 30 millió, akkor ezt támogassuk már úgy, hogy ez maradjon továbbra 
is ingyenes. Én ezt nem tudom támogatni, Köszönöm szépen! 
 
Papp István bizottsági elnök 
Itt az óvodáskori ingyen van, például. 6 éves korig. 
 
Nagy Ferenc ügyvezető 
Még annyival szeretném kiegészíteni, hogy 6 éves korig ingyenes, 6 és 18 éves kor között 300 
Ft a belépőjegy, csoportos jegy is van, tehát több kedvezményt is próbáltunk beletenni. Azért 
gondoltuk, hogy valami minimális belépőjegyet szedjünk, – az előterjesztés előkészítő 
részében is benne van – hogy adjunk már értéket ennek a parknak, mert elég szépen kinőtte 
magát, hogy jelezzük azt, hogy ez egy érték. Amiért nem kell fizetni, az emberek azt úgy 
tekintik, mintha az nem is lenne érték. Tehát, van egy ilyen elképzelés is, meg a környékbeli 
hasonló intézmények esetében jelentősen magasabb árakat alkalmaznak. Ez egy bevezető 
lenne, próbálkozás. Ha negatív visszajelzések jönnének, ezt felül lehet bírálni. 
Szeretnénk megszűrni is a vendégek körét, mert sajnos azért megjelennek ott olyan egyének is, 
akik nem azért mennek a parkba, hogy gyönyörködjenek az állatokban, vagy hogy jól érezzék 
magukat, hanem más célra használják a területet. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
11/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Szúnyog-szigeten lévő Vadfarm belépőjegy 
árainak megállapításáról 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. vagyonkezelésében álló – az 
ún. Szúnyog-szigeten található – Vadfarm belépőjegy árait 2018. február 1. napjától a 
határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.    
   
Határidő: 2018. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján”   
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények intézményvezetői részére 
megállapított illetmények emeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az öt 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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12/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
intézményvezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 24.) igazgatójának, Valló Edének az illetményét 2018. 
január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a H fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:            172.883,- Ft 
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés 
  legalább 10%-ban történő hasznosítás alapján:                       0,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés            7.617.- Ft 
- összesen:                     180.500,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 108.800,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):         45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék          26.000.- Ft 
- középfokú idegen nyelvtudási pótlék: (50%)       10.000,- Ft 
- egyéb pótlékok (szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék)         7.000,- Ft 
- mindösszesen:                    377.300,- Ft 
 
Határidő: 2018. január 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján”   
 
13/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
intézményvezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 12.) igazgatójának, Márkus Mariannak az 
illetményét 2018. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
- az F fizetési osztály 08 fizetési fokozat garantált illetménye:   154.330,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:        26.170,- Ft 
- összesen:                     180.500,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 185.700,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%), (2017.02.01.- 2022.01.31.)     45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék          23.200,- Ft 
- mindösszesen:          434.400,- Ft 
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 
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14/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
intézményvezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.) intézményvezetőjének, Havassy Kálmánnak az 
illetményét 2018. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú, 
77/1993.(V.12.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- az F fizetési osztály 8 fizetési fokozat garantált illetménye:   154.330,- Ft  
- garantált bérminimumra való kiegészítés:        26.170,- Ft 
- összesen kerekítve:         180.500,- Ft  
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):  269.000,- Ft  
- magasabb vezetői pótlék: (250%):         50.000,- Ft 
- mindösszesen:         499.500,- Ft 
 
Határidő: 2018. január 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 
 
15/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
intézményvezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér, 5331/24 hrsz.) intézményvezetőjének, Sinkovics Erikának az illetményét 
2018. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
- az I fizetési osztály 13 fizetési fokozat garantált illetménye:   252.405,- Ft  
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő  
  illetmény növekedés:          17.668,- Ft 
- összesen:          270.073,- Ft  
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):    49.600,- Ft  
- magasabb vezetői pótlék: (250%):         45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék:          37.800,- Ft 
- középfokú idegennyelvtudás pótlék:        10.000,- Ft 
- mindösszesen:         412.500,- Ft 
 
Határidő: 2018. január 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 
 
16/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények 
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intézményvezetői részére megállapított illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51.) intézményvezetőjének, Tormáné Tóth Évának az 
illetményét 2018. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
- Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):                         429.345,-  Ft 
- Intézményvezetői pótlék (40%)          73.080,-  Ft 
- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés)                       10.000,-  Ft 
 (2016.09.01.-2021.06.30.) 
- Kereset összesen:                   512.425,-   Ft 
 
Határidő: 2018. január 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti 
megállapodások megkötéséről 
(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: 
 
17/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani 
hivatásos szervek közötti megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodásokat köt a 2018. évre 
vonatkozóan a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, 
Klapka György u. 11.), melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.             
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásokban foglalt kedvezmények 
biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) eljárjon.   
  
Határidő: 2018. február 28. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján”   
 
18/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani 
hivatásos szervek közötti megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a 2018. évre 
vonatkozóan az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásával (székhelye: 3000 
Hatvan, Teleki út 40.), mely aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.                         
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásban foglalt kedvezmények 
biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) eljárjon.   
  
Határidő: 2018. február 28. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján”   
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői beosztásának 
betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
19/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői 
beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján a Hatvani Szolgáltató Intézmény magasabb 
vezetői beosztásának betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: 2018. február 5. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján”   

 
9. napirendi pont 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
20/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 
támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 
(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft + Áfa, azaz Hatvanezer                  
forint + Áfa támogatást nyújt az alapítvány és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet           
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által megrendezendő jótékonysági bál költségeinek fedezésére. A támogatási összeg 
Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben,                                  
a „Polgármesteri keret” költséghelyen tervezésre kerül. 

 
Határidő: 2018. január 31. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.”   
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés fűtéstechnikai eszközök bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő 
eszközvásárlásról 
(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: 
 
21/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a fűtéstechnikai eszközök bérletére vonatkozó 
szerződés lezárását követő eszközvásárlásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete fűtés korszerűsítésére vonatkozó                                 
F-2007/01956/001. sz. vállalkozási és bérleti szerződés 10 éves futamidejének lejárta után az 
eszközök jelenlegi tulajdonosától, a CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és 
Fővállalkozó Zrt.-től (székhely: 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. ; cégjegyzék sz.: 03-10-100375; 
adószám: 12747494-2-03; képviseli: Szadeczki János vezérigazgató) a fűtéstechnikai 
berendezéseket, élve elővásárlási jogával, megvásárolja bruttó 730.223,- Ft értéken. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi 
szerződést aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Az eszközök megvásárlásához szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetésében tervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (eladó értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.”   
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés adományozási szerződések megkötéséről 
(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: 
 
22/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az adományozási szerződések megkötéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a               
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. 
cégjegyzékszám: 10-09-023832; adószám: 11672953-2-10; bankszámlaszám: Citibank 
1080007-64299019, képviseli: Wolfgang Stein gazdasági gyárvezető és Markus Hildenbrand 
műszaki gyárvezető) részéről adományként felajánlott számítástechnikai eszközöket az 
önkormányzat elfogadja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
elfogadáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a határozat melléklete szerinti 
adományozási szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján”   
 
23/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az adományozási szerződések megkötéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező számítástechnikai eszközök a Hatvani Rendőrkapitányság részére 
adományként átadásra kerüljenek, melyről a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 
3300 Eger, Eszterházy tér 2., adószám: 15720725-2-51, képviseli: Czinege László r.ezredes, 
rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrségi főkapitány) és Hatvan Város Önkormányzata között 
a határozat mellékletét képező adományozási szerződés kerül megkötésre.  A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján”   
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat ismételt kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
24/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 
hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat ismételt kiírásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 1622 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Béke u. 70. sz. alatt található, 2782 m2 nagyságú 
kivett, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 12.520.000,- Ft, 
azaz Tizenkettőmillió-ötszázhúszezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés 
útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban 
foglaltak alapján.  
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Határidő: 2018. január 29. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján”   
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a HATÁRTALANUL! program pályázati kiírására pályázat benyújtásáról 
(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: 
 
25/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a HATÁRTALANUL! program pályázati kiírására 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
HATÁRTALANUL! program keretében a HAT-18-03 kódszámú, „Kárpátaljai szolidaritási 
program” című pályázati kiírásra, amelynek célja a határon túli magyarsággal és 
Beregszásszal való kapcsolatépítés és segítségnyújtás a nehéz helyzetben élő magyar lakosság 
támogatása érdekében. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás maximum bruttó 60.000,- 
Ft/utazó személy. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 
aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2018. február 28. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”   
 
26/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a HATÁRTALANUL! program pályázati kiírására 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATÁRTALANUL! program keretében a 
HAT-18-03 kódszámú, „Kárpátaljai szolidaritási program” című pályázati kiírásra 
benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Schoblocher Bernadett turisztikai menedzser, a Hatvani Tourinform Iroda vezetője; 
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 
 

Határidő: 2018. február 9. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”   
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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: 
 
27/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 
Felújítási Programjához (IV. ütem) benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Magyar Kézilabda 
Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához z önkormányzat által benyújtott 
pályázatot. A pályázat célja a Hatvan Városi Strandfürdő területén lévő strandkézilabda pálya 
felújítása. Az igényelt felújítási munkák értéke bruttó 9.525.000,- Ft. Nyertes pályázat esetén 
a megállapodás megkötését követően a teljes beruházási összeg 30%-át, azaz                      
2.857.500,- Ft-ot gazdagodás megtérítési előleg jogcímen Hatvan Város Önkormányzata 
köteles megfizet a Magyar Kézilabda Szövetségnek. A pénzügyi forrás Hatvan város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”   
 
28/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 
Felújítási Programjához (IV. ütem) benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség Országos 
Tornaterem Felújítási Programjához benyújtott pályázatának lebonyolítására pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Havassy Kálmán, Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezető; 
2.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
4.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 

 
Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”   
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
29/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című 
pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a ZP-1-2017 
kódszámú, „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra, 
amelynek célja a Szőlőhegy területén a villamos energia ellátását biztosító hálózat kiépítése. A 
támogatás maximális értéke 10 millió Ft, az intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2018. január 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”   
 
30/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című 
pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ZP-1-2017 kódszámú, „A zártkerti 
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Horváth László műszaki és beruházási ügyintéző; 
5.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 
 

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”   
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés „A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani 
Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” című 
pályázathoz kapcsolódó döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
31/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00029 azonosítószámú, „A 
Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és 
a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges 
a Széchenyi 2020 KTK arculati kézikönyv szerinti kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításával járó feladatok ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) bízza meg bruttó 109.093,- Ft megbízási díjért. 
Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázathoz 
szükséges beszerzésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az öt 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
32/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi 
Ágoston Program)” című 2017. évi pályázathoz kapcsolódó fémrestaurálási munkák 
elvégzésével Lengyel Boglárka egyéni vállalkozót (1151 Budapest, Töltés utca 17.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bízza meg 97.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) 
díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 

 
33/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi 
Ágoston Program)” című 2017. évi pályázathoz kapcsolódó kerámia restaurálási munkák 
elvégzésével Sárvári Katalin egyéni vállalkozót (1132 Budapest, Balzac utca 40/A) mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 222.250,- Ft díjért. 
Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
34/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi 
Ágoston Program)” című 2017. évi pályázathoz kapcsolódó grafikai munkák elvégzésével a 
Radír Reklám Kft.-t (Székhely: 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 6.), mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bízza meg bruttó 30.445,- Ft díjért. Pénzügyi fedezet 
pályázati forrásból biztosított. 
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35/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi 
Ágoston Program)” című 2017. évi pályázathoz kapcsolódó vitrinek elkészítésével a 
Famadaras Bt.-t (Székhely: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 13.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt, bízza meg bruttó 205.000,- Ft díjért. Pénzügyi fedezet pályázati 
forrásból biztosított. 
 
36/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi 
Ágoston Program)” című 2017. évi pályázathoz kapcsolódó laptop beszerzésével a Zóna 
Computers Kft.-t (Székhely: 1043 Budapest, Tavasz u. 4.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt, bízza meg bruttó 172.089,- Ft díjért. Pénzügyi fedezet pályázati 
forrásból biztosított. 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő intézmények energetikai fejlesztéséről 
szóló pályázatokhoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatok utólagos 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: 
 
37/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények energetikai fejlesztéséről 
szóló pályázatokhoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatok utólagos megadásáról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), a Hatvani Szent István 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) és a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) épületeinek 
tulajdonosa utólagosan jóváhagyja az épületeket érintő KEHOP-5.2.11. kódszámú, „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című, a Hatvani Tankerületi Központ 
által benyújtott támogatási kérelemhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok aláírását. A képviselő-
testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert az esetlegesen szükséges további nyilatkozatok 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
38/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények energetikai fejlesztéséről 
szóló pályázatokhoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatok utólagos megadásáról szóló előterjesztést, 



22  
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Egri Szakképzési Centrum 
Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (3000 Hatvan, Vécsey 
utca 2/a) épületének tulajdonosa utólagosan jóváhagyja az épületet érintő KEHOP-5.2.11. 
kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” 
című, az Egri Szakképzési Centrum által benyújtott támogatási kérelemhez szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat aláírását. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert 
az esetlegesen szükséges további nyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2018. évre 
vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről 
(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: 
 
39/2018. (I. 24.) 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 2018. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
által készített 2018. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervet.  
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési 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, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
40/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges 
értékbecslési munkák megrendeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat számára 
szükséges értékbecslési munkák elvégzésével Szénási Péter adószámmal rendelkező 
magánszemélyt (lakcím: 3000 Hatvan, Deák Ferenc utca 12.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az alábbi egységárakkal, legfeljebb bruttó 
1.500.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással: 
 
Lakás, családi ház, nem lakáscélú helyiségek     bruttó 22.000,- Ft,  
Beépítetlen területek (lakó és ipari)      bruttó 17.000,- Ft. 
zártkert, mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok    bruttó 17.000,- Ft. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2018. március 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés az Arany János utca útfelújítási tervének elkészítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Végig meg lesz csinálva az Arany János utca. Végre járható lesz ez, a II. ütem csatornázásnak a 
bűne. Ezt ki is kell mondjuk, hogy a városban körülbelül minimálisan 1,5 milliárdos kárt 
okoztak vele. A garanciális pénzek ki lettek fizetve előre, és nem csinálták meg a gödröket, és 
ezért van így az egész, ahogy most van. 
 
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, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
41/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az Arany János utca útfelújítási tervének 
elkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Arany János utca útfelújítási 
tervének elkészítésével Somfai Péter tervezőt, egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, 
Szőlőskert utca 2.) bízza meg 300.000,- Ft (ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5168/1/A/4 hrsz.-ú nem 
lakáscélú helyiség bérleti díjáról 
(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: 
 
42/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13a. pontja szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5168/1/A/4 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. szám alatti társasház 
önkormányzati tulajdonú, 17 m2 alapterületű helyiség bruttó 99.100,- Ft/negyedév bérleti díját 
nem módosítja. 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó Klub Sport 
Egyesület részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
43/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani 
Úszó Klub Sport Egyesület részére szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani 
Úszó Klub Sport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Móricz Zsigmond u. 13/B.) részére arra 
vonatkozóan, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszoda mellett az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3978/58 hrsz.-ú földrészleten elhelyezendő 2 db 20 lábas irodai konténer és az uszoda 
egybenyitásához a jelenlegi edző szoba hátsó falán átjáró ajtót építsenek azzal a kikötéssel, 
hogy az egyesület köteles az átjáró ajtó elhelyezése és használata során a szakmai, munka- és 
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 

Hatvan Város Önkormányzata az átjáró ajtó elhelyezése és használata során keletkező 
esetleges károkért felelősséget nem vállal. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése 
alól. 
 
Határidő: 2018. február 5. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátli beszerzéséről és szállításáról 
(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: 



25  
 
44/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik 
beszerzéséről és szállításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évre szükséges egynyári virágok 
beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 
5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg bruttó 5.886.513,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
45/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik 
beszerzéséről és szállításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évre szükséges balkonnövények 
beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 
5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg 2.363.724,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
46/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik 
beszerzéséről és szállításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évre szükséges muskátlik 
beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 
5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg bruttó 6.864.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
három határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
47/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
5235/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db hegyi juharfa, 1 db vadszilvafa, 2 
db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db mezei juharfa és 2 db 
díszcseresznyefa ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvany Irén utcában. 
 
48/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
3705 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db nyírfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a növény 1 db hársfa ültetésével kerüljön pótlásra a Kossuth téren. 
 
49/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
3012/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen 15 m2 területen található sarjadék 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db hársfa ültetésével kerüljenek pótlásra a 
Kossuth téren. 
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati 
vagyonkezelésbe adásáról 
(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: 
 
50/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti 
Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából 
önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2603 hrsz.-ú, szántó művelési 
ágú belterületi ingatlan vagyonkezelésbe adására vonatkozóan írásbeli kérelmet kíván 
előterjeszteni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez. 
Hatvan Város Önkormányzata vállalja a közfoglalkoztatási programban való részvételt a fenti 
földterület hasznosítása céljából. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására, és a 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 10. (a pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 
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27. napirendi pont 
Egyebek 
 

P á l y á z a t b o n t á s: 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
A Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan egyes 
helyiségeinek bérbeadására vonatkozó pályázat kiírására egy pályázati anyag érkezett a 
beadási határidőig, amit most felbontok.  
Köztartozásról igazolás mellékelve van, NAV kód is, a befizetésről is itt van a bizonylat. A 
pályázó pedig az a MAXAM Golden Ball Kft., aki jelenleg is, az előző pályázat értelmében, a 
helyiségeknek a bérlője. Leírják, hogy korábban sikeresen pályáztak, jelentős anyagi forrást 
fordítottak az ingatlanra, büfét, kávézót üzemeltetnek, és szeretnék, ha a jövőben is az 
ingatlant bérelhetnék. Tehát a pályázati anyag a pályázati kiírásnak megfelel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Szavazunk. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a MAXAM Golden Ball Kft. által 
benyújtott pályázatot érvényesnek minősítette és 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
51/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott 
hatáskörben eljárva a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti ingatlanban lévő 78 m2 

alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a MAXAM Golden Ball Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi B. út 10., cégjegyzékszám: 10-09-035969; adószám: 25771206-2-10) 
részére bérbe adja büfé üzemeltetése céljából egy évi határozott időtartamra 2018. február 1. 
napjától 2019. január 31-ig 118.110,- Ft + Áfa, azaz bruttó 150.000,- Ft/negyedév bérleti 
díjért, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 48. §-ában, a pályázati felhívásban, valamint a 
pályázatban rögzített feltételekkel. 
A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
A másik kiírás pedig a hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat volt, 
ez a volt játszótér, a strand mellett. Ennek a pályázati határideje 2018. január 15-e volt. Erre is 
egy pályázat érkezett. Bontom a pályázatot: 
 
A MIRKU-BAU Kft. pályázni kíván 10.850.000 Ft-tal, tehát a kiírásban szereplő összeget 
ajánlja meg, melyet szerződéskötés után kifizet, egyben nyilatkozatot tesz, hogy vállalja, hogy 
az ingatlant öt éven belül beépíti, a kiírásoknak megfelelően, és lakópark céljára fogja 
használni. Mellékelve van a cégkivonat és az ajánlati biztosíték befizetését igazoló 
pénzintézeti dokumentum. A pályázat a kiírásnak megfelelő. 
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Papp István bizottsági elnök 
Akkor szavazzunk a pályázat érvényességéről. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
52/2018. (I. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a pályázatbontás alapján megállapította, hogy a hatvani 0299/1 
hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan a MIRKU-BAU Kft. által benyújtott pályázat 
érvényes.   

 

 

 

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 
részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 35 
perckor befejezettnek nyilvánította. 

  
 

 

K.m.f.  

 

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


