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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. augusztus 29-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Marján János     bizottsági tag   

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

Igazoltan távol: 

 Bagi Miklós     bizottsági tag 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta    jegyző 

 Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Dudásné Csikós Ágnes    általános igazgatási osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 

 Johancsik Mónika     költségvetési osztályvezető 

 Szabó János     főépítész 

 Gulyás Katalin     városi főkertész 

 dr. Borbás Zsuzsanna Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. – ügyvezető 

 Széll-Fehér Martina Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. – 

ügyvezető 

 Bagyinszki Gyula Média-Hatvan Kft. – ügyvezető 

 Maruzsné Németh Beáta Hatvani Gazdasági Szolgáltó Kft. – ügyvezető 

 Smidné Vereb Julianna Hatvani Közétkeztetési Kft. – ügyvezető 

 Szarvas Dénes könyvvizsgáló 

 

 Barna Attiláné     jegyzőkönyvvezető 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

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

Városfejlesztési Bizottság 4 tagja jelen van. A bizottság határozatképes. 

 

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

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

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

szavazzanak a javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 
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Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívón szereplő 32. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés a környezet és természet rendje elleni bűncselekmények tárgyában 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

    Előterjesztő és előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

 

• Előterjesztés sátorbeszerzés utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

• Előterjesztés a Hatvany Lajos Múzeum épületében szükséges átalakítási munkákról 

   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

• Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról antenna elhelyezésére vonatkozóan 

a Global-Line Kft. részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

• Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

•  Előterjesztés a Bástya utcai Bástya II. parkolóba és a Mikszáth Kálmán téri parkolóba 

parkolóautomaták kihelyezéséről   

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

   Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

• Előterjesztés az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében való részvételhez 

szükséges nyilatkozat megtételéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

Papp István bizottsági elnök 

Kérte, hogy vegyék le az ülés napirendjéről meghívóban szereplő 24. napirendi pontot: 

 
24. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

 

Papp István bizottsági elnök 

Kérte, hogy a napirendi pontok fel- illetve levételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 

 

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

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

napirendjére, illetve a 24. napirendi pontban szereplő előterjesztést levegye az ülés 

napirendjei közül. 

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

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

491/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2018. augusztus 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

  

1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves 

beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 

 

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

kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

 

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

Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

 

6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

 

7. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 

szeptember 10. napjára összehívott taggyűlésének a tárgyában 

Előterjesztő 1-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 1-7. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 

8. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: Szabó János főépítész 

 

9. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 

 

10. Előterjesztés II. számú ifjúság-egészségügyi szolgálat telephelyein megállapított 

hiányosságok pótlásáról 

 

11. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

Előterjesztő 9-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 9-11. napirendi pontig: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási 

osztályvezető 

 

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

23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

13. Beszámoló az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről   

 

14. Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárást követő eszközvásárlásról 
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15. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 

Előterjesztő 12-15. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  

Előadó 12-15. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 

irodavezető 

 

16. Előterjesztés a 3. számú főút – Bástya utcai jelzőlámpás csomópont átalakításáról 

 

17. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról 

 

18. Előterjesztés külterületi utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről  

 

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

 

20. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda teakonyhájának felújításáról 

Előterjesztő 16-20. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 16-20. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető   

      

21. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges 

anyagi hozzájárulásról 

 

22. Előterjesztés az MKSZ-szel és a Hatvani Tankerület Központtal kötött együttműködési 

megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

 

23. Előterjesztés a „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” című kiírásra benyújtott 

pályázat megvalósításával kapcsolatos együttműködésről 

 

24. Előterjesztés az „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntésekről        

 

25. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 

 

26. Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok 

beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről  

Előterjesztő 21-26. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 21-26. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető     

     

27. Előterjesztés kétnyári virágok és virághagymák beszerzéséről és szállításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

Előterjesztő, előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

29. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

 

30. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselői kerete egy részének felhasználásáról 

 

31. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 

felhasználásáról 

Előterjesztő, előadó 29-31. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 
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32. Előterjesztés a környezet és természet rendje elleni bűncselekmények tárgyában 

Előterjesztő és előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

 

33. Előterjesztés sátorbeszerzés utólagos jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

34. Előterjesztés a Hatvany Lajos Múzeum épületében szükséges átalakítási munkákról   

 

35. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról antenna elhelyezésére vonatkozóan a 

Global-Line Kft. részére 

 

36.  Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

 

37.  Előterjesztés a Bástya utcai Bástya II. parkolóba és a Mikszáth Kálmán téri parkolóba 

parkolóautomaták kihelyezéséről  

Előterjesztő 34-37. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 34-37. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

38. Előterjesztés az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében való részvételhez 

szükséges nyilatkozat megtételéről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

39. Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS: 

 

1. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

2. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról és díjazásáról 

Előterjesztő, előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

3. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 

Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági elnöke 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 

Határidő: 2018. augusztus 29. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves 

beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról  

(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: 

 

492/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves 

beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 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 u. 2.) alapítója 

és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 

I. félévre szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

493/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves 

beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 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 u. 2.) alapítója 

és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 

I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

(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: 

 

494/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2018. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

495/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2018. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 

 (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: 

 

496/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I. félévre szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

497/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
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tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló 

szöveges beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

4. napirendi pont 

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

kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

498/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

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

megkötött műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét a határozat mellékletében foglaltaknak 

megfelelően egységes szerkezetbe foglalva módosítja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés 1. 

számú mellékletét módosító és egységes szerkezetbe foglaló okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról  

(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: 

 

499/2018. (VIII. 29.) 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. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 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 Kft. (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 Kft. 

2018. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

500/2018. (VIII. 29.) 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. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

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

Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. 

I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 

Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

(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: 

 

501/2018. (VIII. 29.) 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 Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 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 Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2018. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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502/2018. (VIII. 29.) 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 Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 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 Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2018. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 

szeptember 10. napjára összehívott taggyűlésének a tárgyában  

(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: 

 

503/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. szeptember 10. napjára összehívott taggyűlésének a tárgyában című előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 

2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság soron következő 

taggyűlésén akként szavazzon, hogy elfogadja a társaság 2018. július 31. fordulónappal elkészített 

egyszerűsített beszámolóját. 

 

Határidő: 2018. szeptember 10. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

504/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. szeptember 10. napjára összehívott taggyűlésének a tárgyában című előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 

2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság soron következő 

taggyűlésén akként szavazzon, hogy a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 
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Társaság megvásárolja 10.000.000,-Ft névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrészét 10.000.000,-Ft, 

azaz Tízmillió forint összegért Jászfényszaru Város Önkormányzatától a társaság törzstőkén felüli 

vagyona terhére akként, hogy a vételárat az üzletrész-átruházási szerződés aláírásától számított 15 

napon belül utalja át Jászfényszaru Város Önkormányzatának az üzletrész-átruházási szerződésben 

meghatározott bankszámlájára. 

 

Határidő: 2018. szeptember 10. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

505/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. szeptember 10. napjára összehívott taggyűlésének a tárgyában című előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 

Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság 

soron következő taggyűlésén akként szavazzon, hogy Soós Péter János 3000 Hatvan, Bocskai István 

utca 22. szám alatti lakos a társaság ügyvezetését a továbbiakban is önállóan lássa el határozatlan 

időtartamig akként, hogy az ügyvezetői feladatait a vele szemben jelenleg is hatályos 

munkaszerződés rendelkezései szerint lássa el, valamint ezzel egyidejűleg a társaság taggyűlésének 

5/2018. (05.31.) számú taggyűlési határozatát hatályon kívül helyezze. 

 

Határidő: 2018. szeptember 10. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

506/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt a SPED-PACK Logistics Kft.-vel (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, 

12001/70.) a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 0335/16 és 0335/9 hrsz-ú 

ingatlanok vonatkozásában 1 000 000, -Ft értékben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
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Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

507/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt a NORDFILM Packaging Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 

49.) a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 7000/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

1 562 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

508/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt Veláncsics Gábor, 3000 Hatvan, Madách utca 4., és Friedrich Tünde 

Gizella, 3000 Hatvan, Bajza József utca 3. szám alatti lakosokkal a településrendezési tervének 

módosításáról a hatvani 079/17 és 079/27 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 1562 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

509/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt a MÁV Zrt.-vel (székhely: 1940 Budapest, Andrássy út 73-75.) és a 

ZSEMBER-I-KER Kft.-vel (székhely: 2621 Verőce, Magyarkuti út 1.) a településrendezési 

tervének módosításáról a hatvani 2641/1, 2635/1, 2635/2, 2635/4, 2635/5, 2635/6, 2635/7, 2637/2 

és 2638/1 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 800 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
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510/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt Kis Róbert és Kisné Kovács Ágnes Margit, 3000 Hatvan, Szőlőhegy u. 16. 

szám alatti lakosokkal a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 3508/39 hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában 300 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

511/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt Zölei Sándor, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22., fsz. 4., és Zölei 

Sándorné, 3000 Hatvan, Hegyalja út 132. szám alatti lakosokkal a településrendezési tervének 

módosításáról a hatvani 9256 és 10141/1 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 250 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

512/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt a DIGI Kft.-vel (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.) a 

településrendezési tervének módosításáról a hatvani 10091 és 10092 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában 700 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

513/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 
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kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt Bártfai József, 3000 Hatvan, Toldi u. 18. szám alatti lakossal a 

településrendezési tervének módosításáról a hatvani 0453/30 és 0453/31 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában 300 000, -Ft értékben. 

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

 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

514/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt a Szikla-Ber Kft.-vel (székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Szabadság utca 17.) 

a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 5177 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 500 

000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

515/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt Szaniszló Tamás, 3000 Hatvan, Sashalom u. 2. szám alatti lakossal a 

településrendezési tervének módosításáról a hatvani 088/31 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 300 

000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

516/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt a TESCO-GLOBAL Zrt.-vel (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) a 

településrendezési tervének módosításáról a hatvani 0369/11 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 600 

000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

517/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt dr. Rőth István, 3011 Heréd, Karácsonyi u. 25. szám alatti lakossal a 

településrendezési tervének módosításáról a hatvani 5349/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

400 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

518/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt Petlánovics Attila Lászlóné, 3000 Hatvan, Vas Gereben utca 2 fsz. 1. szám 

alatti lakossal a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 2824 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában 300 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

519/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt Tóth Zsolt, 3000 Hatvan, Thököly u. 13. szám alatti lakossal a 
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településrendezési tervének módosításáról a hatvani 4908 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 300 000, 

-Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

520/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt a FERVILL Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 26.) a 

településrendezési tervének módosításáról a hatvani 10862, 10863, 10864, 10865 és 10866 hrsz-ú 

ingatlanok vonatkozásában 700 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

521/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt a P.H.B-PROJEKT Kft.-vel (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 83-85.) 

a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 4995, 5034/1, 5034/2, 5035, 5037/1, 5037/2, 

5038, 5039, 5040, 5041, 5042/1, 5044/1 és 5044/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 1 000 000, -Ft 

értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

522/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt a Horváth Rudolf Intertransport Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert 

Bosch út 3.) a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 0335/20, 0335/23 és 0335/24 

hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 800 000, -Ft értékben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
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Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

523/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt a Brother Trans Kft.-vel (székhely: 3013 Ecséd, Táncsics u. 44.) a 

településrendezési tervének módosításáról a hatvani 0363/17 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

500 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

524/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt Johancsik Miklós, 3000 Hatvan, Hegyalja út 8. szám alatti lakossal a 

településrendezési tervének módosításáról a hatvani 3933 és 3935 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában 200 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

525/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával 

kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás 

keretében szerződést köt Kolozsvári Sándor és Kolozsvári Sándorné, 3000 Hatvan, Bajza József u. 

6. szám alatti lakosokkal a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 4395 hrsz-ú ingatlan 

vonatkozásában 200 000, -Ft értékben. 

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

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
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9. napirendi pont 

Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 

(Előterjesztő a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

526/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és 

hagymavásárlást szervez. A kedvezményes terményvásárlásban részesülhetnek a Hatvan város 

területén állandó lakóhellyel rendelkező 2000-2018. között született gyermeket nevelő családok 

gyermekenként, az önkormányzat által megállapított szociális ellátásában részesülők, valamint azok 

a személyek akik a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala által – a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai szerint - megállapított 

rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított 

ellátásában részesülők. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg 

hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű 

tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen 

vehető igénybe. 

 

Határidő: 2018. október 30. (akció lebonyolítására)  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

 

527/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. október 6-ára tervezett kedvezményes 

burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő 

Polgár Viktória egyéni vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny Pattantyús u. 2.) rendeli meg a 

burgonyát 75.000 kg mennyiségben 15 kg-os kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 

kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 13.906.5000,- Ft értékben.  

A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól (székhely: 3000 Hatvan, 

Sahalom út 2.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg 

mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben bruttó 5.397.500 Ft, értékben. 

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

6/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 

„burgonya- hagyma- almaosztás”, költséghelyen rendelkezésre áll.  
 

Határidő: 2018. szeptember 30. (a szállítási szerződések megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 
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10. napirendi pont 

Előterjesztés II. számú ifjúság-egészségügyi szolgálat telephelyein megállapított hiányosságok 

pótlásáról  

(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: 

 

528/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta II. számú ifjúság-egészségügyi szolgálat telephelyein megállapított 

hiányosságok pótlásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a II. számú ifjúság-egészségi szolgálat 

telephelyein megállapított hiányosságok pótlásával, a szükséges munkálatok elvégzésével a Norma-

Bau Építő Ipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg, bruttó 759.460,- Ft 

értékben.   

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

6/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, az egészségügyi alapellátás támogatása 

(fogorvosi ügyelet támogatása) költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2018. szeptember 30. (a szerződések megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

 

 

11. 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: 

 

529/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

 

Máté Borbála, Burus Dóra Anna, Mészáros Nóra, Mészáros Nóra Zselyke, Hegedűs 

Luca, Micsonai Kristóf, Kovács Bella Eliza, Duba-Abonyi Hunor, Lantos Maja Imola, 

Knitli Sára Hanna, Czibolya Noel Gábor, Üsztöke Bence, Nyizsnyi Viktor, Botos Hugó, 

Tóth Nimród és Cserényi László gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 

támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 
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2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 640.000,- Ft – azaz hatszáz-

negyvenezer forint – támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

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

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

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

 

12. napirendi pont 

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

23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendeletmódosításról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

530/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 

rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

13. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről   

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

531/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. I. félévi gazdálkodásról és 

annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárást követő eszközvásárlásról 

(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: 

 

532/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárást követő 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Önkormányzata és a Varázskapu 

Óvoda belső világítás korszerűsítésére vonatkozó V-2006/00949/001. sz. bérleti szerződés 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 lámpatesteket élve 

elővásárlási jogával megvásárolja bruttó 71.878,- Ft értéken. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést 

aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Az eszközök megvásárlásához a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésében az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.   

 

Határidő: azonnal (eladó értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

533/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központtal (székhelye: 

3000 Hatvan, Radnóti tér 2., képv.: Horváth Márta igazgató) a Hatvanban 2016. december 15. 

napján megkötött vagyonkezelési szerződést a határozat mellékletét képező szerződésmódosító 

okirat szerint módosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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16. napirendi pont 

Előterjesztés a 3. számú főút – Bástya utcai jelzőlámpás csomópont átalakításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatokról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

534/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 3. számú főút – Bástya utcai jelzőlámpás csomópont átalakításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. számú főút - Bástya utcai jelzőlámpás 

csomópont sárga jelzőfényes kereszteződéssé történő átalakítási munkáival a „Zöldfény” 

Lámpatelepítő- és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4034 Debrecen, Luther utca 

7.) bízza meg bruttó 2.792.857,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „felhalmozási kiadások” között a 

„Temető melletti ingatlan kisajátítása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. (szerződéskötésre) 

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

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról 

(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: 

 

535/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást kíván kötni a 

Magyar Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a határozat 

mellékletében feltüntetett területeken a közterület-karbantartási feladatok ellenérték fejében történő 

ellátására.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges tárgyalások 

lefolytatására és az együttműködési megállapodás megkötésére azzal, hogy a megállapodást 

utólagos jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 
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Határidő: 2018. szeptember 30. (megállapodás megkötésére) 

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

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés külterületi 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

536/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a külterületi utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületeken elhelyezésre kerülő 11 db 

közterületi utcanévtábla legyártásával és telepítésével Őszi József egyéni vállalkozót (székhely: 

3000 Hatvan, Teleki utca 32/b) bízza meg 330.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben 30.000,-

Ft/db (alanyi ÁFA-mentes) egységáron, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

19. napirendi pont 

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

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

537/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú Nagygombos majorral kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a műemléki védettség alatt álló hatvani 0531/2 

hrsz.-ú Nagygombos major lovas és termény kapuinál lévő védőtetők újjáépítésével, valamint 

figyelmeztető táblák kihelyezési munkáinak elvégzésével a Mézsorás-Építőipari Kft.-t (székhely: 

3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 914.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2018. szeptember 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda teakonyhájának felújításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

538/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda teakonyhájának felújításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani 

Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) teakonyhájának felújítási 

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

bízza meg bruttó 497.840,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a 366/2018. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város 

Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 2018. évi együttműködési 

megállapodás terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. szeptember 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges 

anyagi hozzájárulásról 

(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: 

 

539/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának megvalósításához 

szükséges anyagi hozzájárulásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Gáspár András Bajtársi Egyesület 

(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) által megvalósítandó díszegyenruha beszerzéshez a „Városi 

Zászlóőrség” számára úgy, hogy az egyesület által pályázaton elnyert bruttó 725.226,- Ft összegű 
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támogatást kiegészíti bruttó 247.774,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a Hatvan Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.13.) önkormányzati rendeletben a 

polgármesteri keret terhére biztosított. A pénzösszeg felhasználásáról az egyesület az önkormányzat 

felé elszámolni köteles pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával. 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés az MKSZ-szel és a Hatvani Tankerület Központtal kötött együttműködési 

megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

540/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az MKSZ-szel és a Hatvani Tankerület Központtal kötött együttműködési 

megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakgimnázium (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) hatvani 2689/1 hrsz-ú ingatlanának 

tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Hatvani Tankerület 

Központtal kötött háromoldalú, a határozat mellékletét képező megállapodást a „Rekortán pálya 

fejlesztési program” keretein belül kültéri rekortán kézilabdapálya kialakításáról.  

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” című kiírásra benyújtott 

pályázat megvalósításával kapcsolatos együttműködésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

541/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” című kiírásra 

benyújtott pályázat megvalósításával kapcsolatos együttműködésről szóló előterjesztést, és az alábbi 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos jóváhagyását adja a Magyar Szabadidősport 

Szövetség által kiírt „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” című pályázati kiírásra Teréki 

Beáta által benyújtott pályázathoz szükséges együttműködési nyilatkozat aláírásához. A képviselő-testület 

a pályázat sikeres elbírálása esetén annak megvalósításához együttműködés keretében hozzájárul oly 

módon, hogy a tervezett, 2018. december 31-ig szóló pályázati időtartam alatt a projektben megvalósuló - 

a hatvani lakosok által ingyenesen látogatható - egy órás időtartamú aerobic és stretching órákhoz a 

Hatvani Kossuth Általános Iskola tornatermét legfeljebb 20 alkalommal térítésmentesen biztosítja. 

 

Határidő: 2018. augusztus 30. 

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

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés az „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről   

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

4 határozati javaslat van. Amennyiben ez ellen kifogás nem érkezik, akkor egyben történik a 

szavazás. 

Kérem, hogy a nevük elhangzása után mondják be szavazatukat. 

 

Kondek Zsolt: igen 

Marján János: igen 

Palik Józsefné: igen 

Papp István: igen  

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

542/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Arany János utca felújítása” 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 481/2018. (VII. 24.) 
számú határozata alapján indult, „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozója megállapítja, hogy az OTYS Építő Kft. (székhely: 2030 Érd, Bádogos u. 57.) 

ajánlattevőnek az 1. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján 

érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az eljárást 

megindító felhívásban, illetve az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt 

valamennyi feltételnek. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

543/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

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

Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 481/2018. (VII. 24.) 
számú határozata alapján indult, „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozója megállapítja, hogy az OTYS Építő Kft. (székhely: 2030 Érd, Bádogos u. 57.) 

ajánlattevőnek a 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján 

érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az eljárást 

megindító felhívásban, illetve az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt 

valamennyi feltételnek. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

544/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Arany János utca felújítása” 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 481/2018. (VII. 24.) 
számú határozata alapján indult, „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

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

KAVICSÚT Kft. (székhely: 1144 Budapest, Csertő u. 6-8. 4. em. 111.) ajánlattevőt nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és 

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

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány 

szerinti érvényes ajánlatot, azaz 53.110.695.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 67.450.583.-Ft összesített 

ajánlati árat, illetve az elvégzett munkákra 60 hónapos jótállás vállalását tartalmazó ajánlatot. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 30.000.000.-Ft összegig pályázati forrásból 

biztosított, ezen felül 37.450.583.-Ft összeg önerő formájában Hatvan Város Önkormányzata 2018. 

évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások 

között az úfelújítások, útépítések költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

545/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Arany János utca felújítása” 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 481/2018. (VII. 24.) 
számú határozata alapján indult, „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

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

KAVICSÚT Kft. (székhely: 1144 Budapest, Csertő u. 6-8. 4. em. 111.) ajánlattevőt nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és 

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

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány 

szerinti érvényes ajánlatot, azaz 2.858.200.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 3.629.914.-Ft összesített 

ajánlati árat, illetve az elvégzett munkákra 60 hónapos jótállás vállalását tartalmazó ajánlatot. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások 

között a csapadékvíz-elvezetés költséghelyen rendelkezésre áll. 



289 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Az előterjesztésnek 2 határozati javaslata van. Amennyiben ez ellen kifogás nem érkezik, akkor 

egyben történik a szavazás. 

Kérem, hogy a nevük elhangzása után mondják be szavazatukat. 

 

Kondek Zsolt: igen 

Marján János: igen 

Palik Józsefné: igen 

Papp István: igen  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

546/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 394/2018. (V. 30.) 

számú határozata alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az E2 Hungary 

Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) ajánlattevőt 

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

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

tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, 

azaz 3.383.957,2.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

547/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 394/2018. (V. 30.) 

számú határozata alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a NKM 

Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevőt nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, 
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mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 

közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a második legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes 

ajánlatot, azaz 3.683.204,598.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Az előterjesztésnek 3 határozati javaslata van. Kérem, hogy a nevük elhangzása után mondják be 

szavazatukat. 

 

Kondek Zsolt: igen 

Marján János: igen 

Palik Józsefné: igen 

Papp István: igen  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

548/2018. (VIII. 29.) 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, 

mint a képviselő-testület 395/2018. (V. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 

irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

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

Brilliance Distributor Kft. (székhely: 1224 Budapest, Damjanich u. 12.) 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 c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, 

azaz 6.920.680.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árra, a rendszeres és rendkívüli szállítások 

esetében 1 munkanap szállítási határidőre, a rendkívüli megrendelések esetében külön 

szállítási díj felszámolása nélküli szállításra, illetve az intézmények részére személyes 

kapcsolattartó biztosítására vállalást tartalmazó ajánlatot. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

549/2018. (VIII. 29.) 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, 

mint a képviselő-testület 395/2018. (V. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 

irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

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

Brilliance Distributor Kft. – NEPEX-TEL Kft. (székhely: Brilliance Distributor Kft. - 1224 

Budapest, Damjanich u. 12., NEPEX-TEL Kft. – 5500 Gyomaendrőd, Október 6. lakótelep 3. 
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D.3.8.) közös ajánlattevőket 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 c) pontján alapuló, a legjobb 

ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 7.639.334,8.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árra, a 

rendszeres és rendkívüli szállítások esetében 1 munkanap szállítási határidőre, a rendkívüli 

megrendelések esetében külön szállítási díj felszámolása nélküli szállításra, illetve az 

intézmények részére személyes kapcsolattartó biztosítására vállalást tartalmazó ajánlatot. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

550/2018. (VIII. 29.) 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, 

mint a képviselő-testület 395/2018. (V. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 

irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a 

ManOPen Irodatechnikai Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.) 

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 c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti 

érvényes ajánlatot, azaz 1.508.000.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árra, a rendszeres és 

rendkívüli szállítások esetében 1 munkanap szállítási határidőre, a rendkívüli megrendelések 

esetében 5 % szállítási díj felszámolására, illetve az intézmények részére személyes 

kapcsolattartó biztosítására vállalást tartalmazó ajánlatot. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés kétnyári virágok és virághagymák beszerzéséről és szállításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

551/2018. (VIII. 29.) 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 

kétnyári virágok és virághagymák beszerzésével Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 

Jászberény, Gát u. 13.) bízza meg bruttó: 2.238.108,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

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

kiadásai között  a “Virágbeszerzés közterületre“ költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

28. 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: 

 

552/2018. (VIII. 29.) 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 5128 

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

növény 1 db gömbkőris ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 

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

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

Iroda útján 

 

553/2018. (VIII. 29.) 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 3825/3 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db akácfa és 1 db mandzsufűzfa kivágásához azzal 

a feltétellel, hogy a fák 2 db gömbkőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a Petőfi utcában. 

 

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

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

Iroda útján 

 

554/2018. (VIII. 29.) 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 2139 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen 1 db mandzsufűzfa és 10 m2 felületen található 

akácsarjadék kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 3 db kőrisfa ültetésével kerüljenek 

pótlásra a Népkertben. 

 

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

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

Iroda útján 

 

555/2018. (VIII. 29.) 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 1 db gesztenyefa kivágásához azzal a feltétellel, hogy 

a fa 1 db piros virágú gesztenyefa ültetésével kerüljön pótlásra a Kossuth tér területén. 
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Határidő: 2018. szeptember 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

556/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2806/11 

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

1 db gömbkőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Petőfi utcában. 

 

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

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

Iroda útján 

 

557/2018. (VIII. 29.) 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 1 db zöldjuharfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy 

a fa 1 db piros virágú gesztenyefa ültetésével kerüljön pótlásra a Szabadság utcában. 

 

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

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

Iroda útján 

 

558/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

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

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

hogy a fa 1 db juharfa ültetésével kerüljön pótlásra a Szabadság utcában. 

 

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

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

Iroda útján 

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

559/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Szabadság út 3. és 5. számú ingatlanok 

előtt történő közvilágítás fejlesztési munkálatok elvégzésével (2 db kandeláber beállítása és 

lámpatestek elhelyezése), valamint a Hatvan, Nádasdy Tamás utca 9-11. számú ingatlanok előtt 

történő közvilágítás fejlesztési munkálatok elvégzésével (1 db kandeláber beállítása és lámpatest 
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elhelyezése) Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 

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

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a közvilágítás bővítése költséghelyen 

1.250.000,- Ft erejéig, valamint a városüzemeltetési kiadások között Lestyán Balázs képviselői 

kerete terhére 685.340,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselői kerete egy részének felhasználásáról 

(Előterjesztő a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

560/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kazinczy utcai 5 férőhelyes parkoló 

kivitelezési munkáival a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca. 6-8. 4/111.) bízza 

meg bruttó 1.195.826,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati 

képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2018 szeptember 30. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 

felhasználásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

561/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Zrínyi utca rossz állapotú 

betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 97,6 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 1.073.600,-Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 
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önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő 

járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés a környezet és a természet rendje elleni bűncselekmények tárgyában 

(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: 

 

562/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a környezet és természet rendje elleni bűncselekmények tárgyában című 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismeretlen elkövető(k) ellen feljelentést tesz 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 241.§-a szerinti környezetkárosítás, illetve a 

248.§-a szerinti hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmények elkövetése miatt. A k 

épviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a feljelentést – a rendelkezésre 

álló bizonyítékok csatolásával - az illetékes nyomozó hatóságnál megtegye. 

 

Határidő: 2018. szeptember 10. 

Felelős: Hatvan Város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 

 

 

33. napirendi pont 

Előterjesztés sátorbeszerzés utólagos jóváhagyásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

563/2018. (VIII. 29.) 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, 

utólagosan jóváhagyja 2 db alumínium, összecsukható fémvázas sátor beszerzését mindösszesen 

bruttó 442.722,- Ft összegben az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől, az „Alutent” 

Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-től (székhely: 8477 Tüskevár, Rózsa u. 1., adószám: 

20760878-2-19; cégjegyzékszám: 19-06-508575, képviseli: Hajdú Béla, vezető tisztségviselő). 

A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a „Város- és 

községgazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre állt.  
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Határidő: azonnal  

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

 

 

34. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvany Lajos Múzeum épületében szükséges átalakítási munkákról   

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

564/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvany Lajos Múzeum épületében szükséges átalakítási munkákról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 12. szám alatti (hatvani 

5231/2 hrsz-ú) ingatlanban található Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületében a 

sörfőzés és a palackozás élelmiszer-egészségügyi feltételeinek biztosítása érdekében szükséges 

átalakítási munkák elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 

bízza meg bruttó 1.331.722,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

35. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról antenna elhelyezésére vonatkozóan a 

Global-Line Kft. 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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

565/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról antenna elhelyezésére vonatkozóan 

a Global-Line Kft. részére című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Global-Line 

Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) részére a Magyar Állam tulajdonában álló 

hatvani 2713/5 helyrajzi számú, kivett kórház művelési ágú, természetben Hatvan, Balassi Bálint út 
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16. szám alatti kórház területén a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő árbócon lévő 

antennára 1 db kisméretű Siklu EH-1200 típusú antenna eszköz elhelyezéséhez.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az eszköz elhelyezésére 

vonatkozó bérleti szerződést megkösse azzal, hogy a bérleti díj bruttó 114.300,-Ft/év. 

A munkavégzés során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul be kell 

tartani, ezek megszegésével okozott esetleges károkért Hatvan Város Önkormányzata nem felel. 

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

 

Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

36. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

566/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 

intézmények 2018. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének 

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

költségfelosztással. 

 

Határidő: 2018. december 31. (feladatok végrehajtására) 

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

 

567/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint út 25. szám alatti     

2869/4 hrsz-ú ingatlanon található múzeumi raktár épület szükségszerű felújítási munkáinak 

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

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

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

önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. szeptember 10. (szerződéskötésre) 

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

Előterjesztés a Bástya utcai Bástya II. parkolóba és a Mikszáth Kálmán téri parkolóba 

parkolóautomaták kihelyezéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

A buszállomáshoz a parkoló azért van megépítve, hogy akik utaznak oda be tudjanak állni. Az a 

probléma, hogy ezekre a helyekre is beállnak és elfoglalják a helyeket. 

 

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: 

 

568/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Bástya utcai Bástya II. parkolóba és a Mikszáth Kálmán téri parkolóba 

parkolóautomaták kihelyezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi úti parkolóautomata elbontásával, 

javításával és a Bástya úti „Bástya II. számú” parkolóba történő áthelyezésével, valamint a 

Mikszáth Kálmán téri parkolóba új parkoló automata beszerzés a Siemens Mobility Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51–57.) bízza meg bruttó 4.159.949,- 

Ft  összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben az „általános tartalékkeret” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. (szerződéskötésre) 

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

 

 

38. napirendi pont 

Előterjesztés az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében való részvételhez szükséges 

nyilatkozat megtételéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

569/2018. (VIII. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében való részvételhez 

szükséges nyilatkozat megtételéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy amennyiben a „Virágos 

Magyarország” környezetszépítő versenyben Hatvan városa I. helyezést ér el, úgy az Európai 



299 

Virágos Városok és Falvak versenyében (Entente Florale Europe) részt vesz. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a nemzetközi versenyben való 

részvételhez szükséges nyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. (nyilatkozat aláírására) 

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

 

39. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

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

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 30 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


