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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. június 11-én 9.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Marján János tag 

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Bagi Miklós tag 
 
- Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Szabó János főépítész 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Kovács Sándor építéshatósági osztályvezető 
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen), megnyitotta az ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István elnök kérte, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a meghívóban szereplő 6. napirendi pont 
után a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház 2019. június 17-i rendes közgyűlésén meghozandó 
önkormányzati döntésekről szóló előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) 
egyetértettek. 
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 378/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. június 11-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
  

1. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek az új beépítési lehetőségekre vonatkozó 
sajátos előírásainak felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész         

 
2. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola tantermének felújításáról 
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4. Előterjesztés temetési hely bővítéséről 
 
Előterjesztő 2-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 2-4. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
         

5. Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről    

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
6. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

7. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház 2019. június 17-i rendes 
közgyűlésén meghozandó önkormányzati döntésekről 

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

 
Határidő: 2019. június 11. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek az új beépítési lehetőségekre vonatkozó 
sajátos előírásainak felülvizsgálatáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 379/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város településrendezési 
eszközeinek az új beépítési lehetőségekre vonatkozó sajátos előírásainak felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendeletének a meglévő telektömbök további 
beépítési lehetőségeire vonatkozó rendelkezéseket felülvizsgálja a meglévő lakókörnyezetre gyakorolt 
hatása, valamint a meglévő épített környezetbe való illeszkedése szempontjából. A képviselő-testület a 
felülvizsgálat eredményének függvényében dönt a településrendezési eszközök módosításáról. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A hat határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 380/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 
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2019. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 141/2019. (II. 
21.) számú határozatát a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással. 
 
Határidő: 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 381/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) tornaterem épületének keleti oldalán süllyedésből származó 
károsodás megállítása érdekében állagmegóvási munkák elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 1.549.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 382/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Napsugár Óvodában 
(3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) időszakos tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 
elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 304.800,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 383/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Százszorszép 
Óvodában (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) időszakos tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági 
felülvizsgálat elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 
546.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 384/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
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és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Varázskapu 
Óvodában (3000 Hatvan, Jókai utca 9.) időszakos tűz- és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 
elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 234.950,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 385/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Vörösmarty téri 
Óvodában (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) időszakos tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 
elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 266.700,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola tantermének felújításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 386/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szent István Általános Iskola 
tantermének felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) II. emeletén lévő 207-es tantermének BOSCH 
tanteremmé történő átalakítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 
Áron utca 22.) bízza meg bruttó 4.216.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a „2019. évi Felhalmozási kiadások tervezés, BOSCH együttműködési megállapodás 
keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.” költséghelyen betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2018. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés temetési hely bővítéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 387/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a temetési hely bővítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Városi Köztemetőben a temetési helyek bővítése 
érdekében 20 m x 20 m nagyságú inert hulladékkal szennyezett területen 2,5 m mélységig a földmunkák 
elvégzésével – beleértve a hulladék kitermelését, elszállítását, hulladéklerakó helyen történő elhelyezését, új 
föld beszerzését és terítését –  a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza 
meg bruttó 20.676.870,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről 
 
Papp István: Név szerinti szavazás van. 
Lukács László: Kérem a bizottsági tagokat, hogy a nevük elhangzását követően mondják be szavazatukat. 
Kondek Zsolt: Igen 
Marján János: Igen 
Papp István: Igen 
Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslatot három igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 388/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 296/2019. (V. 15.) számú 
határozata alapján indult, „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Füziexportbau Kft. (székhely: 2173 Kartal, 
Alkotmány u. 55/A.) 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 47.522.348,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 60.353.382,- Ft 
összesített ajánlati árat, az elvégzett munkákra 48 hónapos jótállásnak, továbbá a kivitelezésbe 
összesen legalább 240 munkaórában legalább 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló bevonásának a 
vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 27.544.510,- Ft összegig pályázati forrásból 
biztosított, ezen felül önerő formájában Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között szereplő “TOP 4.1.1.-16-HE1-
20117-00001 azonosítószámú pály. „Egészségügyi intézmény infrastrukturális és eszköz fejlesztése” (H., 
Kossuth tér 8.)” költséghelyen bruttó 6.080.605,- Ft összeg, illetve a “Népkert fejlesztés” költséghelyen 
bruttó 26.728.267,- Ft összeg rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. június 14. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 389/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű 
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közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 213/2019. (III. 28.) sz. határozatát módosítja, és annak 
szövegét – egységes szerkezetben – az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Görpark Program felhívására pályázatot 
nyújtott be a Népkertben található gördeszka pálya felújítására, átalakítására, elemeinek kibővítésére. A 
beruházás értéke előre láthatólag bruttó 20.000.000,- Ft, az elnyerni kívánt pályázati támogatás összege 
bruttó 10.000.000,- Ft, a támogatás intenzitása 50%. A saját erő pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.” 
 
Határidő: 2019. június 12.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 390/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg a 
Hatvan, Hatvanas utca 16. sz. ingatlan mellett található víznyelő akna szintbeemelési munkálataival, a 
Hatvan, Harang utca és a Hegyalja út kereszteződésében lévő csapadékvíz elvezető egyedi rácsos folyóka 
helyreállítási munkálataival, valamint a Hatvan, Béla utca és Kárpát utca kereszteződésében beépített 
Hauraton KI.D400-as típusú, 6 m hosszú folyóka helyreállítási munkálataival összesen 1.188.000,- Ft 
összegben (alanyi ÁFA mentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház 2019. június 17-i rendes közgyűlésén 
meghozandó önkormányzati döntésekről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 391/2019. (VI. 11.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti 
társasház 2019. június 17-i rendes közgyűlésén meghozandó önkormányzati döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház 2019. 
június 17-i rendes közgyűlésén szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a tulajdonosok többsége által kialakított 
állásponthoz csatlakozik a napirendi pontok tárgyalásánál, mely napirendi pontok a következők: 
 

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
2. Ingatlan Menedzsment Társasházkezelő Kft. megbízási szerződésének aláírása közgyűlési határozat 

alapján 



222 
 

3. Számvizsgáló Bizottsági tagok választása 
4. Tájékoztatás az Intézőbizottság megbízásának megszüntetéséről, döntéshozatal a volt  

Intézőbizottság tagjainak elszámoltatásáról 
 
Határidő: 2019. június 17. (társasházi közgyűlésen való részvétel) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.55 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


