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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. november 12-én 8.45 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  
- Palik Józsefné tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Marján János tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- dr. Veres András ügyvéd 
- Szarvas Dénes könyvvizsgáló 
- Kodákné Nagy Ágnes  
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- 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 4 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 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 676/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. november 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról és közszolgáltatási 
feladatok átszervezéséről, és az ezekhez kapcsolódó döntésekről 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
  Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó 1-3. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
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4. Előterjesztés közúti, gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 

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

 
5. Előterjesztés az „MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” keretében szükséges 

együttműködési megállapodás megkötéséről 
 

6. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

  Előterjesztő 5-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó 5-6. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
7. Előterjesztés utasváró pavilonok törött, sérült elemeinek pótlásáról 

  Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Határidő: 2019. november 12. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról és közszolgáltatási 
feladatok átszervezéséről, és az ezekhez kapcsolódó döntésekről 
 
Palik Józsefné: Látom, hogy a közalkalmazottak átkerülnek munkatörvénykönyves munkavállalókká. Lesz-
e olyan hátrányuk ebből a közalkalmazottaknak a béren kívül, mert azt láttam, hogy ugyanúgy megmarad a 
bérük, de esetleg cafeteria vagy valamilyen más szempontból lesz-e hátrányuk a dolgozóknak ebből? 
dr. Szikszai Márta: A cafeteria nem bérelem, tehát az egy béren kívüli juttatás. Itt az ügyvezetésnek a 
döntése lesz, nyilvánvalóan nem cél az, hogy bármelyik dolgozó is hátrányba kerüljön, illetve a rendszernek 
a gazdaságosságát, illetve a takarékoskodást nem ezen keresztül kívánjuk megvalósítani. Az előterjesztésben 
elég jól ki van fejtve, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek van egy speciális rendelkezése 
kimondottan erre vonatkozólag, amikor ugyanazon alapító, tehát költségvetési intézmény alapítója gazdasági 
társaságot alapít és ilyenkor mindenféle egyéb jognyilatkozat megtétele nélkül a törvény erejénél fogva 
jogfolytonosan alakul át a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá, tehát itt a végkielégítésnél alapul 
veendő időre, a munkában eltöltött időre vonatkozólag ez jogfolytonosnak számít. Tehát összefoglalva a 
kérdést egyrészt törvényi garanciánál fogva, másrészt az alapító szándéka szerint nem lesz hátránya ebből a 
dolgozóknak.  
Palik Józsefné: Egyébként üdvözlöm, hogy gazdasági társaság lesz, csak most már állapodjunk meg, mert 
hol szétszedjük, hol összerakjuk. Most már azt gondolom, hogy nyugalmas munkához ez már nagyon fontos 
lesz, hogy gazdasági társaság legyen. 
dr. Veres András: Nyilván itt sok számítás volt, az előterjesztés tartalmazza, de összefoglalóan egy mondat, 
hogy a korábbi városgazdálkodási cégünk sem a normál tevékenysége miatt jutott sajnos arra a sorsra, amire 
jutott, hanem tudjuk, hogy ott volt egy kórházas időszak, ami nagyon megfektette a céget. Igazából, ha 
maradtak volna ezek a klasszikus közszolgáltatási tevékenységek és nem lett volna az a 170 MFt-ba 
nevesített összegű követelés… 
dr. Szikszai Márta: Meg sok minden más. 
dr. Veres András: Úgy gondolom, hogyha ez egy profiltiszta, valóban ezt az 5-6 közszolgáltatást végző cég 
lesz, akkor megfelelően és stabilan fogja tudni végezni a tevékenységet. Sok elemzés bizonyítja ezt. 
Palik Józsefné: Én azt gondolom, hogy itt véletlenül elírás történt a 4. oldal második bekezdésénél, hogy „A 
HSZI a 2019. december 31. napjáig ellátandó közfeladatai vonatkozásában történő elszámolások … -  
előreláthatólag 2019. március 31. napján…”,  
dr. Veres András: 2020.  
Palik Józsefné: Azért szóltam, hogy ez egy elírás.  
dr. Szikszai Márta: Akkor ezt az elírást majd korrigálni fogjuk. 
Kondek Zsolt: Tudjuk, hogy a bérek is például elég kötöttek, ha egy önkormányzati cégről beszélünk, nem 
egy gazdasági társaságnál, tehát tudjuk, hogy a gazdasági életben elszabadultak a bérek és ezt valahogy itt 
helyben nem tudjuk kompenzálni, de egy gazdasági társaságnál nem kötöttek a bérek, tehát ott különbséget is 
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lehet tenni dolgozó és dolgozó között. Egy gazdasági társaságnál plusz bérfejlesztést is jobban végre lehet 
hajtani, mint egy önkormányzati cégnél. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. Az öt határozati 
javaslatról egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 677/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapításáról és közszolgáltatási feladatok átszervezéséről, és az ezekhez kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata a 

közterület- és intézményi karbantartás, a vadaspark és nyilvános illemhely üzemeltetése, a 
vízkárvédekezési tevékenység, a piacok üzemeltetése, a strand és az uszoda üzemeltetése, valamint a 
temető üzemeltetési közfeladatainak ellátása céljából a határozat 1. számú mellékletét képező alapító 
okiratban foglaltak szerint létrehozza a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (a 
továbbiakban: Társaság). A képviselő-testület a gazdasági társaság alapító okiratát feltétel nélkül, teljes 
egészében elfogadja.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak:  

 
- cégneve:  Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
- székhelye:   3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. 
- jegyzett tőke:   20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint készpénz 
- ügyvezető: Török Éva (sz.: Hatvan, 1968.03.17., anyja neve: Gál Klára)                   

3000 Hatvan, Deák Ferenc utca 10. szám alatti lakos 
      - főtevékenység:    82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 Egyéb tevékenységi körök: 

 
  0170’08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 
  39.00’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
  41.20’08 Lakó- és nem lakó épület építése 
  42.11’08 Út, autópálya építése 
  42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
  43.12’08 Építési terület előkészítése 
  43.29’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
  43.31’08 Vakolás 
  43.21’08 Villanyszerelés 
  43.22’ 08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés 
  43.32’08 Épületasztalos-szerkezet szerelés 
  43.34’08 Festés, üvegezés 
  43.39’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
  49.41’08 Közúti áruszállítás 
  68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
  74.90’08 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység 
  81.30’08 Zöldterület-kezelés 
  82.11’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
  93.11’08 Sportlétesítmény működtetése 

93.29 ’08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős                                                   
tevékenység 

 
2. A képviselő-testület a Társaság ügyvezetőjének 2019. november 12. napjától kezdődő hatállyal 

határozatlan időtartamra Török Éva (sz.: Hatvan, 1968.03.17., anyja neve: Gál Klára) 3000 Hatvan, Deák 
Ferenc utca 10. szám alatti lakost választja meg. Az ügyvezető 2019. december 31. napjáig megbízási 
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jogviszony keretében, havi bruttó 50.000,- Ft megbízási díjért látja el ügyvezetői tevékenységét. 2020. 
január 1. napjától kezdődő hatállyal az ügyvezető határozatlan időre létrehozandó munkaviszony 
keretében látja el feladatait. A képviselő-testület az ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,- Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
 
Az ügyvezetővel kötendő megbízási szerződés a határozat 2. számú mellékletét képezi, míg a 
munkaszerződés a határozat 3. számú melléklete. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság képviseletében az 
ügyvezetővel a megbízási- és a munkaszerződést aláírja. 
 

3. A képviselő-testület a társaság könyvvizsgálójának 2019. november 12. napjától 2024. május 31. napjáig 
tartó határozott időtartamra az EGER-AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Könyvvizsgáló Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (cg. száma: 10-09021196; adószáma: 11163644-2-10; székhelye: 3300 Eger, 
Trinitárius u. 2..; képviseli: Dr. Holló István ügyvezető; MKVK: 000558, a könyvvizsgálat ellátásáért 
felelős személy: Dr. Holló István könyvvizsgáló (lakcíme: 3300 Eger, Tavassy Antal utca 6.; kamarai 
tagsági száma: 000039) választja meg. A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 80.000,- Ft + 
ÁFA/hó összegben állapítja meg. 

 
4. A képviselő-testület a társaság felügyelőbizottsága tagjainak 2019. november 12. napjától 2024. 

november 11. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
1./ Lisztik Lászlóné sz. Kovács Katalin (anyja neve: Balog Anna) 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48. szám alatti 
lakos; 

2./ Hargitai Katalin (anyja neve: Parusev Markó Ilona) 3000 Hatvan, Kertész utca 5. szám alatti lakos; 

3./ Bánkutiné Katona Mária (anyja neve: Fülöp Julianna) 3016 Boldog, József Attila utca 18. szám alatti 
lakos. 

A képviselő-testület a felügyelőbizottság elnöke részére évi bruttó 150.000,- Ft összegű, a 
felügyelőbizottság tagjai részére évi bruttó 100.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.  

 
5. A képviselő-testület a Társaság alapításához szükséges 20.000.000,- Ft-os jegyzett tőkéhez szükséges 

pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: alapításkor 5.000.000,- Ft-ot biztosít a 2019. évi 
többlet adóbevétel terhére, a fennmaradó 15.000.000,- Ft pénzügyi fedezet betervezésre kerül Hatvan 
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe, tekintettel arra, hogy a Társaság a tényleges 
tevékenységét a 2020. gazdasági évben kezdi meg.  

 
6. A képviselő-testület a határozat keretében felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 

Társaság alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Hatvan Város 
Önkormányzata nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban az önkormányzatot teljes 
jogkörrel képviselje. 

 
Határidő: 2019. november 12. 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 678/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapításáról és közszolgáltatási feladatok átszervezéséről, és az ezekhez kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
közalkalmazottjainak a Hatvani Szolgáltató Kft.-nél történő munkajogi jogutódlását a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. és 25/B. §-ai szerint 2019. december 31-ei fordulónappal. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjét és a Hatvani 
Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy az átadó, illetve átvevő munkáltatót terhelő tájékoztatásokat és a 
jognyilatkozatokat a munkajogi jogutódlás kapcsán megtegye. 
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Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetője és a Hatvani 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője útján. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 679/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapításáról és közszolgáltatási feladatok átszervezéséről, és az ezekhez kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2019. december 15. napjától 120 köztisztviselői, ügykezelői és 
munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti álláshellyel, 3 önkormányzati 
főtanácsadói álláshellyel és 8 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 135 álláshellyel hagyja jóvá. 
 
Határidő: 2019. december 15. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 680/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapításáról és közszolgáltatási feladatok átszervezéséről, és az ezekhez kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. út 2.), mint költségvetési szerv létszámkeretét 2019. december 15. napjától 3 álláshellyel növeli és 
összesen 71 álláshellyel hagyja jóvá. 
 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 681/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapításáról és közszolgáltatási feladatok átszervezéséről, és az ezekhez kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Szolgáltató Intézmény hatályos 
szerződései tekintetében az intézmény vezetője a szerződéses partnerek részére adjon tájékoztatást a Hatvani 
Szolgáltató Kft. létrejöttéről, és szükség esetén jelezze a szerződéses jogutódlást, háromoldalú megállapodás 
megkötése érdekében járjon el, melynek keretében 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal a vonatkozó 
szerződésekbe a Hatvani Szolgáltató Intézmény helyébe a Hatvani Szolgáltató Kft. lép. 
 
Határidő: 2019. november 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetője útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
 
Palik Józsefné: Itt az összeférhetetlenségnél az első oldalon a második bekezdésnél oda van írva „- kivéve, 
ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő-testület -, ügyvezetésének tagja, személyes 
közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.” Ezt azt jelenti, hogy akkor az önkormányzat nem 
tulajdonosa, képviselője a közétkeztetésnek? 
dr. Veres András: Egyszemélyi tulajdonosa. Tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a képviselő-testület, a 
munkáltatói jogokat pedig a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester végzi. Itt az Mötv.-ből 
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van levezetve az összeférhetetlenség és ezért kell a választás eredményének megállapításától számítottan 30 
napon belül a jelenlegi ügyvezetőnek lemondani, mert a két tisztség nem fér össze. 
Papp István: Bemutatnám a kedves kolléganőt, Kodákné Nagy Ágnest, aki szintén dolgozott már itt régóta a 
cégnél és mivel nagy tapasztalatokkal rendelkezik ez ügyben, úgyhogy reméljük, hogy ugyanúgy fognak 
menni a dolgok, mint Smindné Jutka idején, de ő nagyon segített neki. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három határozati 
javaslatról egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 682/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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 Smidné 
Vereb Julianna Andrea (anyja neve: Fekete Julianna) 3000 Hatvan, Tabán út 26. 4. em. 18. szám alatti lakos 
ügyvezető 2019. november 4. napján kelt ügyvezetői tisztségről való lemondását 2019. november 12. 
napjával tudomásul veszi, és részére a kifejtett ügyvezetői tevékenységével kapcsolatos felmentvényt a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 117. § (2) bekezdése alapján megadja.  
A képviselő-testület hozzájárul továbbá a Hatvani Közétkeztetési Kft. és Smindné Vereb Julianna Andrea 
között 2013. december 12. napján létrejött munkaszerződés 2019. november 12. napjával történő közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaviszonynak 
a határozat melléklete szerinti közös megegyezéssel történő megszüntető okirat aláírására.  
 
Határidő: 2019. november 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 683/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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 Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése alapján a társaság ügyvezetőjének 
Kodákné Nagy Ágnes 3200 Gyöngyös, Warga László út 20. 3/15. szám alatti lakost 2019. november 12. 
napjától tartó határozatlan időtartamra megválasztja akként, hogy Kodákné Nagy Ágnes az ügyvezetéssel 
kapcsolatos feladatait a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján 2019. november 12. napjától kezdődő és 
határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető munkabére havi bruttó 450.000,- Ft, 
azaz havi bruttó Négyszázötvenezer forint. Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető a céget önállóan jegyzi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Kodákné Nagy Ágnessel a határozat 
melléklete szerinti tartalommal megkötendő munkaszerződést aláírja. 
 
Határidő: 2019. november 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 684/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
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 jóváhagyja a 
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Hatvani Közétkeztetési Kft. alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és 
felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a módosító okirat, és a társaság cégbírósági változásbejegyzési 
eljárásával járó egyéb okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2019. november 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs 
tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 685/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 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: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.) megkötött műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására szóló szerződést a 
határozat melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelő tartalommal módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződést módosító 
okirat aláírására. 

 
Határidő: 2019. november 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés közúti, gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 
 
Papp István: Ezt muszáj megcsinálni mindig. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 686/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közúti, gyalog- és kerékpárhíd 
vizsgálatairól szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó, a Herédi patak és a Szúnyog-sziget felett 
megépített gyalog- és kerékpárhíd, valamint a 3 sz. főút – 21 sz. főút csomópont átépítési projekt keretén 
belül a gyalog és kerékpárút felett megépült „B4” jelű gyalogos híd hídszemléjével és hídvizsgálatával a 
VIA-PONTIS Kft.-t (székhely: 2092 Budakeszi, Barackvirág utca 8.) bízza meg bruttó 1.206.500,- Ft 
összegben, 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 „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, 
értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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5./ napirendi pont  
Előterjesztés az „MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” keretében szükséges 
együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 687/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „MKOSZ Szabadtéri Pályák 
Kihelyezési Programja” keretében szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Népkertben lévő hatvani 
2647/7 hrsz.-ú ingatlan területén az „MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” keretében 
kialakítandó mintegy 254 m2 nagyságú mobil kosárlabda félpálya megvalósításához. 
 
A kialakítandó kosárlabda félpálya telepítése során a munka- és balesetvédelmi szakmai szabályokat be kell 
tartani. Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 
vállal. A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: 2019. november 15. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 688/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „MKOSZ Szabadtéri Pályák 
Kihelyezési Programja” keretében szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” 
keretében kialakítandó mobil kosárlabda félpálya megvalósításához együttműködési megállapodást köt a 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) és a Triton 
Triatlon Club Hatvan Sportegyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.). A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Papp István: Itt név szerinti szavazást kell tennünk. Jegyző asszony vezesse le legyen szíves. 
dr. Szikszai Márta: Kérem, hogy a nevük elhangzása után a szavazataikat mondják be:  
 Bagi Miklós:   Igen 
 Kondek Zsolt:   Igen 
 Palik Józsefné:   Igen 
 Papp István:   Igen 
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 689/2019. (XI. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
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1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató 
megjelentetésével induló eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke nettó 
11.005.190,- Ft.  
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos energia 
beszerzése”, becsült értéke nettó 19.762.844,- Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, nettó 
30.768.034,- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató 
megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 207/2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető. 
 
Határidő: 2019. november 15. (az összefoglaló tájékoztatás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés utasváró pavilonok törött, sérült elemeinek pótlásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 690/2019. (XI. 12.) számú – 4 „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 Hatvan város közigazgatási területén lévő utasváró pavilonok törött, sérült elemeinek 
pótlásával Kormos Gábor egyéni vállalkozót (székhely: 3014 Hort, Rákóczi út 92.) bízza meg bruttó 31.750,- 
Ft/m2 egységárral összesen bruttó 893.794,- Ft összegben, 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 „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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 8.55 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


