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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 2019. január 29-én, 1000 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Bagi Miklós     bizottsági tag  

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

Igazoltan távol:  

 Marján János     bizottsági tag   

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta    jegyző 

 Lukács László     mb. jegyzői irodavezető 

 Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

 Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

 Havassy Kálmán Hatvani Szolgáltató Intézmény – 

intézményvezető 

 

 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. 
 

Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívóban szereplő 28. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés önkormányzati honlapok rendszerfenntartási és karbantartási 

feladatainak ellátásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)                                   

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. irodavezető 
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• Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda lapostetős részének javításával 

kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

• Előterjesztés önkormányzati tulajdonú, hatvani 6310/10, 6310/25, 6310/27 hrsz.-ú 

ingatlanokon történő fakivágásokról 

              (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)                                   

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

Papp István bizottsági elnök 

Kérte, hogy a napirendi pontok felvételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 

 

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

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

napirendjére. 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

napirendjét. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

12/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. január 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 

N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: Lukács László mb. irodavezető 

 

2. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervének 

elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági 

elnök 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

3. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

4. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 

elszámolásának módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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5. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat 

ismételt kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 3-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 3-5. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 

irodavezető 

 

6. Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek 

bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági 

elnök 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

7. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2019. évre vonatkozó 

sírhelygazdálkodási tervéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák 

megrendeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 

megrendeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

10. Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges 

munkálatok elvégzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

11. Előterjesztés szakértői vélemény beszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

12. Előterjesztés emléktábla elkészíttetési és elhelyezési munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

13. Előterjesztés az Idősek Klubja épületének nyílászáró cseréjéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Előterjesztés a Hatvan 43001 számú transzformátor állomás áthelyezésével kapcsolatos 

megállapodásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

15. Előterjesztés a Rákóczi út és a Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő 

környezetrendezési feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés a Harang utca útépítési tervének elkészítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

17. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 



10 

 

18. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzési és telepítési munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

19. Előterjesztés a Hatvani csata emlékmű felújításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

20. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

21. Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

22. Előterjesztés a Hatvan, Balassi Bálint út 21. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 7-22. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 7-22. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető      

 

23. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” 

tárgyában megkötendő szerződésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

24. Előterjesztés a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

25. Előterjesztés a 2018. évi Kubinyi Ágoston Program pályázatához kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 23-25 napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 23-25. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

26. Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester       

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

27. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületen történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

28. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető    

 

29. Előterjesztés önkormányzati honlapok rendszerfenntartási és karbantartási feladatainak 

ellátásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)                         

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. irodavezető 
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30. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda lapostetős részének javításával kapcsolatos 

döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú, hatvani 6310/10, 6310/25, 6310/27 hrsz.-ú 

ingatlanokon történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)       

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

32. Egyebek 

 

Határidő: 2019. január 29. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Az önkormányzat saját hastáskörében 10 %-os bérfejlesztést hajtott végre, a tavalyi évhez 

hasonlóan. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

13/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 

3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) igazgatójának, Valló Edének az illetményét 2019. január 1. napjától a 

magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 

alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  172.883,- Ft 

- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés legalább 

10%-ban történő hasznosítás alapján:  0,- Ft 

- garantált bérminimumra való kiegészítés:  22.117.- Ft 

- összesen: 195.000,- Ft 

- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  
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  127.000,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (225%):  45.000,- Ft 

- kulturális illetménypótlék  26.000.- Ft 

- középfokú idegen nyelvtudási pótlék: (50%)  10.000,- Ft 

- egyéb pótlékok (szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék)  7.000,- Ft 

- mindösszesen:  410.000,- Ft 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 

 

14/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

(székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 12.) igazgatójának, Márkus Mariann-nak az illetményét 2019. 

január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 

Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

-garantált illetménye:  159.515,- Ft 

- garantált bérminimumra való kiegészítés:  35.485,- Ft 

- összesen:  195.000,- Ft 

- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  

  176.000,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (225%), (2017.02.01.- 2022.01.31.)  45.000,- Ft 

- kulturális illetménypótlék  24.000,- Ft 

- mindösszesen:  440.000,- Ft 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 

 

15/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 

Radnóti tér, 5331/24 hrsz.) intézményvezetőjének, Sinkovics Erikának az illetményét 2019. január 

1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 

Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  252.405,- Ft 

- további szakképesítés, szakképzettség elmerésével összefüggő illetmény növekedés: 17.668,- Ft 

- összesen:  270.073,- Ft 

- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  
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  87.100,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék: (250%):  45.000,- Ft 

- kulturális illetménypótlék:  37.800,- Ft 

- középfokú idegennyelvtudás pótlék:  10.000,- Ft 

- mindösszesen:  450.000,- Ft 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 

 

16/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 

Hatvan, Szepes Béla út 2.) intézményvezetőjének, Havassy Kálmánnak az illetményét 2019. január 

1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 

költségvetési intézményeknél tárgyú, 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

- garantált illetménye:  154.330,- Ft 

- garantált bérminimumra való kiegészítés:  40.670,- Ft 

- összesen kerekítve:  195.000,- Ft 

- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  

  305.000,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék: (250%):  50.000,- Ft 

- mindösszesen:  550.000,- Ft 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 

 

17/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 

Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) intézményvezetőjének, Semperger Katalinnak az 

illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- garantált illetménye:  197.735,- Ft 

- garantált illetményt növelő további szakképesítése (10 %):  19.774,- Ft 

- összesen kerekítve:  217.500,- Ft 

- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  

  213.349,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék: (250%):  50.000,- Ft 

-szociális ágazati összevont pótlék:  89.151,- Ft 

- mindösszesen:  570.000,- Ft 
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Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 

 

18/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) intézményvezetőjének, Pető Lászlónénak az illetményét 2019. 

január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 

rendelet alapján az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

- Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  438.480,-Ft 

- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,-Ft 

- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2017.08.01.-2022.07.31.) 15.000,-Ft  

- Kereset összesen:  526.560,-Ft 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 

 

19/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 

Hatvan, Gódor Kálmán u.13.) intézményvezetőjének, Simon Attilánénak az illetményét 2019. 

január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 

rendelet alapján az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

- Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  365.400,-Ft 

- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,-Ft 

- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2015.09.01.-2021.06.30.) 15.000,-Ft  

- Kereset összesen:  453.480,-Ft 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 

 

20/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 

Hatvan, Hajós A. u.3.) intézményvezetőjének, Nagy Zsoltnénak az illetményét 2019. január 1. 

napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 

alapján az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

- Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  411.075,-Ft 

- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,-Ft 

- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2015.09.01.-2021.06.30.) 20.000,-Ft  

- Kereset összesen:  504.155,-Ft 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 

 

21/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 

Hatvan, Jókai u.9.) intézményvezetőjének, Varsányiné Kondek Mónikának az illetményét 2019. 

január 1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 

rendelet alapján az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

- Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  401.940,-Ft 

- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,-Ft 

- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2016.07.01.-2021.06.30.) 10.000,-Ft  

- Kereset összesen:  485.020,-Ft 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervének 

elfogadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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22/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervét.  

 

Határidő: 2019. január 31. (tájékoztatásra) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tisztelt Bizottság! 

Nem tudnánk esetleg nagyobb összeggel támogatni a bérleti díjukat? Ez is egy gesztus lehetne a 

kórház felé. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

60 ezer forint + áfa a bérleti díj, ez a minimum összeg, és ennyi támogatást is kapnak.  

 

További 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: 

 

23/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 

(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft + Áfa, azaz Hatvanezer forint         

+ Áfa támogatást nyújt az alapítvány és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet által 

megrendezendő jótékonysági bál költségeinek fedezetére. A támogatási összeg Hatvan Város 

Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben, a „Polgármesteri 

keret” költséghelyen tervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. február 4. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 

elszámolásának 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: 



17 

 

24/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtott felhalmozási célú 

támogatás elszámolásának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhely: 

3000 Hatvan, Népkert utca 2.) a 722/2018. (IX. 19.) számú és a 723/2018. (IX. 19.) számú 

képviselő-testületi határozat alapján megkötött támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti 

tartalommal módosítja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat 

ismételt kiírásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

25/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó 

pályázat ismételt kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 

a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Mitsubishi L 200 

típusú, NGV-849 forgalmi rendszámú gépjárművet legalább bruttó 4.600.000,- Ft, azaz Négymillió- 

hatszázezer forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 

pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 

 

Határidő: 2019. február 1. (pályázat kiírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek 

bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

(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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

26/2019. (I. 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 a 3000 

Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti ingatlanban lévő 78 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadására a határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

 

Határidő: 2019. február 1. (pályázat kiírásra) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján” 
 

27/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti ingatlanban lévő 78 

m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség jelenlegi bérlője, a MAXEM GOLDEN BALL 

Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 10., cégjegyzékszám: 10-09-035969; adószám: 

25771206-2-10) az ingatlan birtokában maradjon, azt a jelenlegi profil szerint használhassa, 

tekintettel arra, hogy a pályázati eljárás eredményeként az új bérlő 2019. március 1. napjától 

kezdődően jogosult a helyiséget bérbe venni. 

A jelenlegi bérlő 2019. február 1-től 2019. február 28. napjáig a használatért használati díj fizetésére 

köteles, melynek összege azonos a bérleti díj időarányos összegével, mely bruttó 50.000,- Ft. 

 

Határidő: azonnal (bérlő értesítésére) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján” 
 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2019. évre vonatkozó 

sírhelygazdálkodási tervéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

28/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2019. évre 

vonatkozó sírhelygazdálkodási tervéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény által 

készített 2019. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervet. 

 

Határidő: azonnal (elfogadásra) 

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

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák 

megrendeléséről 

(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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

29/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat számára 

szükséges birtokjogi munkák elvégzésével Kepes Ádám egyéni vállalkozót (székhely: 3011 Heréd, 

Kápolna utca 39.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a határozat 

melléklete szerinti bruttó egységárakkal, bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az Önkormányzat 

városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 

költséghelyen betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. március 31. (szerződés megkötésére) 

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

 
 

9. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 

megrendeléséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

30/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat számára 

szükséges értékbecslési munkák elvégzésével Szénási Péter adószámmal rendelkező 

magánszemélyt (lakcím: 3000 Hatvan, Deák Ferenc utca 12.) bízza meg, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az alábbi egységárakkal, bruttó 1.500.000,-Ft keretösszegig 

erejéig: 
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• Társasházi lakás, szövetkezeti lakás és osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanban lévő 

lakás (házrész)         bruttó 15.000,-Ft 

• Családi ház          bruttó 20.000,-Ft 

• Nem lakás célú helyiségek (pl. üzlethelyiségek)    bruttó 20.000,-Ft 

• Lakóövezetben lévő beépítetlen területek (építési telkek)   bruttó 15.000,-Ft 

• Egyéb beépítetlen területek (pl. felépítmény nélküli ipari telephelyek) bruttó 15.000,-Ft 

• Felépítményekkel rendelkező ipari telephelyek     bruttó 42.000,-Ft 

• Termőföldek, zártkertek, mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok bruttó 15.000,-Ft 

 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az Önkormányzat 

városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 

költséghelyen betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. március 31. (szerződés megkötésére) 

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

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges 

munkálatok elvégzéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

31/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges 

munkálatok elvégzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített 

erdő ápolásával a CSENTER Erdészeti Kft-t (székhely: 3065 Hasznos, Alkotmány út 56.) bízza 

meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.145.540,-Ft. összegben. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. március 31. (szerződés megkötésére) 

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

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés szakértői vélemény beszerzéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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32/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a szakértői vélemény beszerzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajós Alfréd úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós 

A. u. 1.) épületének szakszerű kijavítási módjának meghatározására vonatkozó épületszerkezeti 

szakértői vélemény elkészítésével a P & D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy 

Ottó u. 21. 2/9.) bízza meg bruttó 330.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. február 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés emléktábla elkészíttetési és elhelyezési munkáiról 

(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: 

 

33/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az emléktábla elkészíttetési és elhelyezési munkáiról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1849. évi tavaszi hadjárat 170. évfordulója 

alkalmából egy 97x69 cm méretű emléktábla elkészítésével és a Hatvani Közös Önkormányzati 

Hivatal épületén történő elhelyezésével Laczik Csaba egyéni vállalkozót (székhely: 3012 

Nagykökényes, Klapka György utca 17.) bízza meg 1.580.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés az Idősek Klubja épületének nyílászáró cseréjéről 

(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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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34/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Idősek Klubja épületének nyílászáró cseréjéről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Hajós A. u. 

5. szám alatt lévő Idősek Klubja épületének a gazdasági bejárati ajtajának a cseréjével a Norma-Bau 

Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 254.000,- Ft összegben, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. február 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan 43001 számú transzformátor állomás áthelyezésével kapcsolatos 

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 határozatot hozta: 

 

35/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan 43001 számú transzformátor állomás áthelyezésével kapcsolatos 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel 

(székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.) az Ady Endre könyvtár 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 

szám alatti volt épületének udvarán található Hatvan 43001 számú transzformátor állomás 

áthelyezéséről. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2019. február 1. (megállapodás aláírására) 

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

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés a Rákóczi út és a Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő környezetrendezési 

feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban 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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

36/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Rákóczi út és a Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő 

környezetrendezési feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Rákóczi út egyes szakaszait érintő 

környezetrendezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Paj-

Team Racing Kft.-t (székhely: Budapest, Hock János utca 4–6. I/1.) bízza meg bruttó 1.016.000,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. február 18. (szerződéskötésre) 

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

 

37/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Rákóczi út és a Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő 

környezetrendezési feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út egyes szakaszait 

érintő környezetrendezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával a 

Paj-Team Racing Kft.-t (székhely: Budapest, Hock János utca 4–6. I/1.) bízza meg bruttó 584.200,- 

Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. február 18. (szerződéskötésre) 

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

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés a Harang utca útépítési tervének elkészítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

38/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Harang utca útépítési tervének elkészítéséről szóló előterjesztést, és az 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Harang utca hiányzó szakaszának 

útépítési és csapadékvíz-elvezetési engedélyezési és kiviteli tervének az elkészítésével a Monaliza 

Bt.-t, (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II./12.) bízza meg bruttó 508.000,-Ft összegben, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. február 18. (szerződéskötésre) 

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

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

39/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek karbantartásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek karbantartásával a 

MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az alábbi egységárak 

figyelembevételével 

 

                     Megnevezés 

 

Cégnév 

Közúti táblák 

bontása 

Közúti táblák oszlopainak 

elhelyezése 

Táblák 

felszerelése 

MÉZSORÁS Kft. 

(3000 Hatvan, 

Kertész utca 64.) 

2.300,-Ft (alanyi 

ÁFA-mentes) / db 

5.900,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) 

/ db 

2.300,-Ft (alanyi 

ÁFA-mentes) / db 

 

2.500.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzési és telepítési munkáiról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

 

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

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

40/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek beszerzési és telepítési munkáiról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bibó István utcában található 3 db 

sérült szalagkorlát elbontási, beszerzési és telepítési munkáival, valamint a Robert Bosch úton 65 db 

elhajló parkolásgátló oszlopok beszerzési és telepítési munkáival 130 méter hosszú szakaszon a 

Magyar Plastiroute Kft.-t (székhely: 2310 Szigetszentmiklós – Lakihegy, Gát utca 4-10.), mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 2.382.330,-Ft összegben. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani csata emlékmű 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: 

 

41/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani csata emlékmű felújításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Kossuth 

téren található 2994/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő Hatvani csata emlékmű (1848-as szobor) felújítási 

munkáinak elvégzésével Nagy István József restaurátort (adószámos magánszemély, székhely: 3000 

Hatvan, Batthyány út 7.) bízza meg bruttó 322.200,- Ft (önkormányzatot terhelő kifizetés 

mindösszesen 353.615,- Ft) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. február 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

42/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Tabán út 4. 

fsz. 1. szám alatti lakás felújítási munkáinak (elektromos és vízvezeték hálózat felújítása, 

gázkonvektor cseréje, 2 db beltéri nyílászáró cseréje, laminált és hideg padlóburkolatok fektetése, 

szaniterek, csaptelepek, konyhabútor, gáztűzhely telepítése, valamint energetikai tanúsítvány és 

érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése) elvégzésével a DONANDMEN-BAU Kft.-t (székhely: 3000 

Hatvan, Tabán út 12. II. em. 5.) bízza meg bruttó 2.340.400,- Ft (Áfa-mentes) összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. február 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

43/2019. (I. 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 hatáskörében eljárva a hatvani 

5219/A/3 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti 41 m2 alapterületű 

ingatlant bérbe adja Baranyi Attila Hatvan, Dózsa tér 12. szám alatti lakos részére 2019. március 1-

jétől egy év határozott időtartamra bruttó 10.000,- Ft/hónap bérleti díjért az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletben rögzített feltételekkel. 

 

Határidő: 2019. február 28. (a bérleti szerződés aláírására) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Balassi Bálint út 21. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

44/2019. (I. 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 hatáskörében eljárva a hatvani 

2869/2 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Balassi Bálint út 21. szám alatti 57,8 m2 alapterületű 

irodahelyiséget és a hozzá tartozó 146,2 m2 alapterületű udvart bérbe adja a Motoros Falka 

Sportegyesület (3000 Hatvan, Csokonai u. 16/A.) részére 2019. március 1-jétől öt év határozott 

időtartamra bruttó 10.000,- Ft/hónap bérleti díjért az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben rögzített 

feltételekkel. 

 

Határidő: 2019. február 28. (a bérleti szerződés aláírására) 

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

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” 

tárgyában megkötendő szerződésről 

(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: 

 

45/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak 

ellátása” tárgyában megkötendő szerződésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-

védelmi feladatainak ellátása” tárgyában a Target Group Facility Management Zrt.-t (székhely: 

1031 Budapest, Szentendrei út 202.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt nettó 2.253-Ft + ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjért. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi és 2020. évi 

költségvetéseibe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. január 31. (szerződéskötésre) 

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

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

46/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 

azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat 

megvalósításával összefüggésben „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák 

megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 

keretében. 

A beruházás becsült értéke nettó 427.390.338.-Ft. 

A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához nettó 

365.914.961.-Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Könyvtár épületéhez kapcsolódó 

kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 427.390.338.-Ft becsült értékű, uniós 

eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 

megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-

testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető - a Bizottság elnöke; 

2.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető; 

3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 

4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 

5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 

6.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 

 

Határidő: 2019. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 

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

 

47/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 

azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat 

megvalósításával összefüggésben „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárást indít uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 

A beruházás becsült értéke nettó 607.652.472.-Ft 

A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához nettó 

280.803.957.-Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési 

munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 607.652.472.-Ft becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti, 

nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 

bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal 

elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
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1.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető - a Bizottság elnöke; 

2.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető; 

3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 

4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 

5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 

6.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 

 

Határidő: 2019. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 

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

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés a 2018. évi Kubinyi Ágoston Program pályázatához kapcsolódó döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

48/2019. (I. 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 

2018. évi „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” tárgyú 

támogatott projekt megvalósításához az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére 3 darab 

párátlanító készülék beszerzésével az FG-TECH Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 38.) 

bízza meg mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt  bruttó 303.200,- Ft 

összegben. Pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított. 

 

Határidő: 2019. február 15. (szerződés aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről és szállításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 

 

49/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről és 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre szükséges egynyári virágok 

beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Horváth Tihamér egyéni vállalkozót (székhely:  
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3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza meg bruttó 5.069.046,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

50/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről és 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre szükséges balkonnövények 

beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 

Jászberény, Gát u.13.) bízza meg 2.334.260,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

51/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről és 

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

testületnek: 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre szükséges muskátlik beszerzésével 

és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, 

Gát u.13.) bízza meg bruttó 7.156.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületen történő fakivágásokról 

(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: 

 

52/2019. (I. 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 4568/54  
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hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 3 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növények 3 db örökzöld bangita ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Horváth M. út 7. számú 

ingatlan előtti területen. 

 
Határidő: 2019. február 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

53/2019. (I. 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 területen 1 db nyárfa, 1 db akácfa, 1 db keleti tuja, 20 m2 bodza, 

aranyvessző, juharfa, nyárfa sarjadék kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 30 m2 

talajtakaró cserje ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Horváth Mihály úton. 

 

Határidő: 2019. február 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

54/2019. (I. 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 2990 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 3 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növények 3 db gömb csepleszmeggy ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2019. február 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

(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: 

 

55/2019. (I. 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 hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Robert Bosch úton a 

Robert Bosch Elektronika Kft. útcsatlakozásának mindkét oldalán az útpálya és a forgalomtól elzárt 

terület határvonalára fényvisszaverő csíkokkal ellátott elhajló parkolásgátló oszlopok kerüljenek 

kihelyezésre összesen 130 méter hosszú szakaszon. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 
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29. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati honlapok rendszerfenntartási és karbantartási feladatainak 

ellátásáról 

(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: 

 

56/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati honlapok rendszerfenntartási és karbantartási 

feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a www.hatvan.hu és a www.hatvankartya.hu 

internetes oldalak rendszerfenntartási és karbantartási feladatainak ellátásával a Kreatív-Nova Kft.-t 

(székhely: 1011 Budapest, Fő u. 7. I/10.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt 150.000 Ft/hónap (ÁFA mentes) összegben. 

A 2019. évre vonatkozóan a szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésébe betervezésre kerül, a továbbiakban az önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben 

tervezni kell. 

 

Határidő: 2019. február 8. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda lapostetős részének javításával 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: 

 

57/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda lapostetős részének javításával 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. szám 

alatti (hatvani 2599 hrsz.-ú) ingatlanon található Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 9,26 x 28,76 m 

méretű lapostetős részének a felújítás munkáival a Füziexportbau Építőipari Kft.-t (székhely: 2173 

Kartal, Alkotmány utca 55/A) bízza meg bruttó 14.988.511,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

58/2019. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda lapostetős részének javításával 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 3000 Hatvan, 

Bajcsy-Zsilinszky utca 10. szám alatti épületének felújítására a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 

azonosítószámú pályázat keretében a Peristil Építészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - vel 

(székhely: 6725 Szeged, Vám tér 3/A) megkötött fővállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési 

munkák hibás teljesítése miatt szavatossági igényt érvényesít a kivitelezővel szemben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges eljárási cselekmények 

– beleértve a peres eljárás kezdeményezését is – lefolytatására. 

 

Határidő: azonnal (cselekmény megindítására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú, hatvani 6310/10, 6310/25, 6310/27 hrsz.-ú 

ingatlanokon történő fakivágásokról  

(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: 

 

59/2019. (I. 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 az önkormányzati 

tulajdonú hatvani 6310/10, 6310/25, 6310/27 hrsz.-ú területen lévő nyárfák, akácfák, juharfák és 

bálványfák kivágásához azzal a feltétellel, hogy a városi főkertész javaslatára a helyszínen kerülnek 

kijelölésre a kivágandó fák. A főkertész a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot 

utólagosan tájékoztatja az elvégzett munkáról. 

 

Határidő: 2019. február 5. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 
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32. napirendi pont 

Egyebek 

 

Papp István bizottsági elnök 

A Mártírok útján tűz volt, úgy tűnik elektromos tűz keletkezett a lakóépületben, nem lehetett vízzel 

eloltani. Magántulajdonú lakásokról van szó, nem önkormányzati tulajdonban lévőkről. Az 

önkormányzat mindent megtesz, hogy segítsen, a Nemzetiségi Önkormányzattal együtt. 

 

 

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

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 20 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnökhelyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


