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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. február 20-án, 900 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  

 

Igazoltan távol:  

 Marján János     bizottsági tag   

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta    jegyző 

 dr. Takács Gábor    ügyvéd 

 Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési 

osztályvezető 

 Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 

 Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

 Gulyás Katalin főkertész 

 dr. Borbás Zsuzsanna Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft.- ügyvezető  

 Széll-Fehér Martina  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. – 

ügyvezető 

 Bagyinszki Gyula Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. - 

ügyvezető  

 Maruzsné Németh Beáta Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. - ügyvezető 

 Smidné Vereb Julianna Hatvani Közétkeztetési Kft. – ügyvezető 

 Szarvas Dénes könyvvizsgáló 

 

 Barna Attiláné     jegyzőkönyvvezető 

 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

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

Városfejlesztési Bizottság 3 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. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 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 47. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

      (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

             Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető   

 

• Előterjesztés kábelhiba javításáról  

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

             Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető   

 

• Előterjesztés "Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázat 

benyújtásáról 

            (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

        Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

             Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető          

            

• Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására az Egri Szakképzési 

Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma részére 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

           Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető    

 

• Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó 

pályázat ismételt kiírásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

             Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

• A Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek bérbeadására kiírt 

pályázatra  beérkezett pályázatok bontása 
 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 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. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

62/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. február 20-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 

N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

 

1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, 

az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 

ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének 

létesítéséről és az alapító okirat módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat 

kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

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

Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 

munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

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

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

7. Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2019. évi 

üzleti tervének elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő 1-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

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

 

8. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 

9. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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10. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő a 9-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 9-10. napirendi pontig: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási 

osztályvezető 

 

11. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról, 2019. évi költségvetésének 

elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

12. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

13. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

15. Előterjesztés a K&H Bank Zrt.-től felvett kölcsön végtörlesztéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés kölcsönkeret szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 11-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

  

Előadó 11-16. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 

irodavezető 

 

17. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben 

hozott határozatainak végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Papp István, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság elnöke 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

18. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és szándéknyilatkozat aláírásáról 

víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése céljából 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

19. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a VARIABAU Kft. részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

20. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Gloreco Hungary Kft. részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

21. Előterjesztés a Hatvan, Czuczor G. u. 16. szám alatt lévő épületek bontási munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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22. Előterjesztés a 2019. évi vízminta-vételezési feladatokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

23. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2019. 

évi keret felhasználására 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

24. Beszámoló a 2018. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2019. 

évi keret felhasználására 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

25. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola udvari előtetőjének felújítási 

munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

26. Előterjesztés a hatvani óvodákban megvalósított napelemes rendszerek dokumentálásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

27. Beszámoló a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének 

közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

28. Előterjesztés a 6/2019. (I. 16.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

29. Előterjesztés zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

30. Előterjesztés a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

31. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

32. Előterjesztés földút karbantartási munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

33. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

34. Előterjesztés utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

35. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

36. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

37. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 

felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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38. Tájékoztató a 2019. évi útkarbantartási feladattervről 

(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

 

39. Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház új közös képviselőjének 

megválasztásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

40. Előterjesztés Gáspár András szobor elhelyezéséhez kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő 18-40. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 18-40. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető       

  

41. Előterjesztés a „Sportból a legtöbbet 2019! Tornaterem felújítás” című pályázathoz 

kapcsolódó utólagos hozzájárulásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

42. Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

43. Előterjesztés Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

2018. évi költségvetésének módosításáról és a 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

44. Előterjesztés a „Praxisközösség létrehozása a Selypi medencében” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos együttműködési megállapodás aláírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

45. Előterjesztés „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő környezetrendezési 

feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

 

Előterjesztő 41-45 napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 41-45. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

46. Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

47. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő 46-47. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető  

Előadó 46-47. napirendi pontig: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

48. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

49. Előterjesztés kábelhiba javításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 48-49. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
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Előadó 48-49. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető   

 

50. Előterjesztés „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázat benyújtásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető    

 

51. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására az Egri Szakképzési Centrum 

Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma részére 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető    

 

52. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat 

ismételt kiírásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

53. A Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek bérbeadására kiírt 

pályázatra beérkezett pályázatok bontása 

 

54. Egyebek 

 

Határidő: 2019. február20. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 

ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Megkérem Szarvas Dénes könyvvizsgáló urat, hogy az első hat napirenddel kapcsolatosan mondja 

el észrevételeit. 

 

Szarvas Dénes könyvvizsgáló 

Tisztelt Bizottság! 

Az öt társaság tervének kapcsán szeretnék néhány összefoglaló gondolatot megosztani. 

A tervkészítés már tavaly novemberben elindult, egyeztetésük, végleges formába öntésük két 

fordulóban történt meg. 

December 5-én tartottunk céges napot, akkor egy nyers tervet hoztak a cégvezetők. Januárban pedig 

a decemberben kapott szempontok alapján végleges formába öntöttük azokat. 

Magát a tervkészítés folyamatát, azt, hogy a terv milyen fejezeteket, milyen számadatokat 

tartalmazzon, egy szempontrendszer kiadásával segítettük. 

Egyes társaságok sajátosságának megőrzése mellett a tervek tartalmát megpróbáltuk egységesíteni, 

hiszen mindegyik esetében a tulajdonos az önkormányzat. 
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Az a véleményem, hogy a társasági tervek tartalma elegendő információt szolgáltat arra, hogy a 

döntéshozók véleményüket kialakíthassák. A tervek célkitűzései, megvalósításának eszközei, 

erőforrásainak bemutatása valós, reális alapokon nyugszik. 

A bevételek tervezésénél bemutatásra kerültek a pici szegmensek, azok általában bővültek, mint 

például a Média Kft. esetében. Vagy az előző évek szintjén maradtak, mint a Beruházó Kft., vagy a 

Gazdasági Szolgáltató Kft. esetében. 

A Közétkeztetési Kft. esetében egy piaci szegmens a - boldogi terület - kiesett, ennek ellenére a 

2019. évre tervezett árbevételük a bázisszintet eléri, ez egyfajta relatív emelkedést jelent. 

Szerény bevétellel számol az Üzemeltető Kft. Önök előtt is ismert, hogy a Kft. jövőbeni célja a 

kézilabdacsarnok üzemeltetése, ennek érdekében tartjuk fenn. Még nem eldöntött ugyan, hogy lesz-

e rá szükség, vagy sem, de ha már van egy ilyen Kft. tartsunk fenn, hisz ismert a bizottsági tagok 

előtt is, hogy a pályázatokon való indulásnak feltétele, hogy a társaságnak múltja legyen, 

eredményes legyen. Ezt a társaság beterjesztett terve biztosítja. Ha szükség van rá, akkor készen 

állunk egy olyan társasággal, ami ezt a célt teljesítheti. 

A tervek költségszelete arányosan igazodik a bevételek növekedéséhez. Itt elsősorban az anyagi 

jellegű költségekre gondolok. A munkaerő költségek esetében a minimálbérre történő ráállást 

mindenhol megvalósították, illetve jellemzően a munkavállalói béreket valamennyi társaságnál 8 

%-kal növelték. 

Kiemelném a tervek beruházási fejezeteit. Különösen a Közétkeztetési Kft. esetében, ahol az ellátás 

színvonalát komolyan növelő fejlesztéseket céloztak meg 2019. évben. 

A gazdálkodás eredménye tervszinten társaságoknál pozitív, tehát a saját vagyon minden társaságnál 

növekszik, a tulajdonos önkormányzatnak tőkepótlással remélhetőleg, nem kell élni. 

A tervek maradéktalan teljesítése ösztönzésére, illetve a saját tőke megőrzése érdekében 2019. 

évben is működtetésre javasoljuk a célprémium rendszert a cégek vezetői részére. Ez immár 3 éve 

bizonyított, hogy kellő ösztönzést ad. Személyes tapasztaltom szerint kicsit presztizskérdést is 

csinálnak ebből az igazgató urak, hölgyek, hogy a célfeladatok teljesüljenek. 

Például a Gazdasági Szolgáltatónál nagyon fontos mutató és nagyon szépen teljesül évek óta a vevő 

kintlévőségek csökkenése. De mondhatnám a beruházó Kft.-nél a rezsicsökkentésre való ösztönzést. 

a Közétkeztetési Kft.-nél az adagszámra való ösztönzést. 

Az eredményre ösztönzésnél azért ügyeltünk arra, hogy ahol támogatást kap a társaság – pl. a GSZ 

Hatvanra gondolva – az eredményt nem ösztönözzük a támogatásból kapott pénzből, mert az 

ellentmondásos lenne, nyilván van egy eredmény, de a növelése nem cél. 

Illetve a Közétkeztetésnél nincs nyereség maximalizálás, hisz a diákok, gyerekek étkeztetése a cél. 

A terveket a felügyelőbizottságok minden társaságnál megtárgyalták, az előterjesztést elfogadásra 

javasolják, és én magam is elfogadásra javaslom azokat a testület részére. 

 

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

három határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

63/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
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Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

64/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Maruzsné Németh Beáta ügyvezető munkaszerződését a 

határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2019. január 1. napjától 

kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,-Ft, azaz 

havi bruttó Ötszázötvenezer  forint összegre emeli fel. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

65/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium 

feladatot ír ki. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 

ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

66/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az  
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ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 

2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

67/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 

ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Smidné Vereb Julianna ügyvezető munkaszerződését a 

határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2019. január 1. napjától 

kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 585.000,-Ft, azaz 

havi bruttó Ötszáznyolcvanötezer forint összegre emeli fel. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

68/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 

ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének 

létesítéséről és az alapító okirat módosításáról 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

69/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének 

létesítéséről és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság telephelyet létesít a 3000 

Hatvan, Vécsey u. 2/A. szám alatt, és ennek megfelelően módosítja a társaság alapító okiratát a 

határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat 

és az ezzel kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat 

kiírásáról 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

70/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. gazdasági évre 

vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

71/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének 
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elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

tulajdonosa Bagyinszki Gyula ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező 

módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja 

akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,-Ft, azaz havi bruttó Ötszázötvenezer 

forint összegre emeli fel. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

72/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 

a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a 

határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 

munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

73/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 

munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
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(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét 

jóváhagyja. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

74/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 

munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező 

módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja 

akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,-Ft, azaz havi bruttó Ötszázötvenezer 

forint összegre emeli fel. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

75/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 

munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében 

meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

76/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 

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

Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 

2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

Papp István bizottsági elnök 

Meg vagyunk elégedve a vezetők munkájával, látható, hogy gondját viselik az általuk vezetett 

cégeknek, odafigyelnek a gazdálkodásra, és csak gratulálni tudok ehhez. 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2019. évi 

üzleti tervének elfogadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

dr. Takács Gábor ügyvéd 

Összefoglalóan, a társaság megküldte a javaslatát az önkormányzat részére, hogy milyen a taggyűlési 

határozatokat kér elfogadni. A megküldött anyagok alapján úgy gondolom, hogy jogi szempontból a 

társasággal kapcsolatosan különösebb probléma nem merül fel. A felügyelőbizottság is megtárgyalta 

és elfogadta mind a beszámolót, mind a 2019. évi üzleti tervet. 

Az ügyvezető újraválasztása történik, megbízatását munkaviszony keretében tölti be. A szokásos 

bérfejlesztés ez esetben is megtörtént az országos béremelések következtében. 

 

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

három határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

77/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2019. évi üzleti 

tervének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja 

felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén  

− a társaság 2018. évi mérlegbeszámolójáról történő határozathozatalnál (53.243 eFt egyező 

Eszköz-Forrás oldallal, 2.523 eFt mérleg szerinti eredménnyel), 

− a Felügyelőbizottság jelentéséről szóló határozathozatalnál, 

− az elfogadott mérlegbeszámoló és annak mellékleteinek Cégbíróságon történő letétbe 

helyezéséről szóló határozathozatalnál 

a határozatok elfogadása mellett gyakorolja szavazati jogát. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Lestyán Balázs alpolgármestert arra, hogy a taggyűlésen 

akként szavazzon, hogy a taggyűlés a Felügyelőbizottság jelentését tudomásul veszi. 

 

78/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2019. évi üzleti 

tervének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja 

felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 

szavazatát az alábbiak szerint gyakorolja:  

− A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2019. évi bevételi tervét 61.270 eFt-ban határozza meg. 

− A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2019. évi ráfordításait 57.795 eFt-ban határozza meg. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester” 

 

79/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2019. évi üzleti 

tervének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja 

felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a 

szavazatát az alábbiak szerint gyakorolja: 

 

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., 

cégjegyzék száma: 10-09-029615, adószáma: 22128702-2-10) Taggyűlése a Kft. ügyvezető 

igazgatói feladatainak ellátásával – munkaszerződés módosítása útján – Göndör János Tibor 

(született: Miskolc, 1973. február 6., anyja neve: Hallgató Jolán, adóazonosító jel: 8387521124) 

3300 Eger, Kallómalom utca 80. 3. emelet 10. szám alatti lakost bízza meg 5 évre szóló határozott 

időtartamra 2019. február 22. napjától 2024. február 21. napjáig. 
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A taggyűlés az ügyvezető igazgató havi bruttó munkabérnek összegét – a jelenlegi 

Munkaszerződésben rögzített további feltételek változatlanul hagyása mellett – 2019. március 1. 

napjától kezdődően 737.000,-Ft, azaz bruttó Hétszázharminchétezer forintra módosítja. 

 

A Taggyűlés felhatalmazza Szabó Róbertet, mint a Heves Megyei Önkormányzat tag törvényes 

képviselőjét, hogy Göndör János Tibor ügyvezetővel megkötendő munkaszerződés módosítást a 

jelen határozatban foglaltak szerinti tartalommal a Kft. képviseletében aláírja. 

 

Határidő: 2019. február 22. 

Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a rendeletmódosításról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

80/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek. 

 
 

9. napirendi pont 

Előterjesztés a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos döntésről 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

81/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően 

szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján 

tűzifa, német brikett és a kőszén vonatkozásában a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kereskedő és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 10-09-032989 székhelye: 3000 Hatvan, 

Rákóczi út 116. képviseli: Koroknai István) – mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

árajánlattevővel – köt adás-vételiszerződést az alábbi egységárak alapján: tűzifa: ömlesztett tűzifa 

esetén bruttó 3500.- Ft/q, hasogatott tűzifa esetén bruttó 3800,- Ft/q. Német brikett: bruttó 88,- 

Ft/kg, borsodi kőszén vonatkozásában: bruttó 4.000,- Ft/q. 
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Határidő: 2019. március 30. (a szerződés megkötésére)  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

 

82/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően 

szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján, fa-

brikett vonatkozásában a STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi zártkörűen működő 

Részvénytársasággal (cégjegyzékszáma: 01-10-012495 székhelye: 1109 Budapest, Ceglédi út 1-3. 

fióktelepe: 3000 Hatvan, Radnóti tér 11.) – mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevővel – köt adás-vételiszerződést bruttó 75,- Ft/kg egységáron. 

 

Határidő: 2019. március 30. (a szerződés megkötésére)  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

 

83/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően 

szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján, 

propán-bután gázpalack vonatkozásában a FLAGA Hungária PB-gáz kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cégjegyzékszáma: 13-09-100877 székhelye: 2010 Budaörs, 

Puskás Tivadar utca 14.) – mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel – köt adás-

vételiszerződést bruttó 4.000,- Ft/db egyedi sorszámmal ellátott gázbónusz áron. 

 

Határidő: 2019. március 30. (a szerződés megkötésére)  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

84/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló 

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

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

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

 

Fajka Marcell, Kis Marcell, Nagy Zsombor, Nyeste Sára, Czank Krisztián, Kollár 

Zsombor Mihály, Wagner Vajk, Barabás Bendegúz, Dombóvári Zalán, Kelemen 

Dávid, Tábi Hanna, Luklider Eliza Villő és Szabó Lilla gyermekeket 40.000,- Ft 

egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától 

vehet igénybe. 
 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 520.000,- Ft – azaz ötszázhúszezer 

forint – támogatást biztosít. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 

2019. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési 

támogatása” költséghelyen betervezésre került. 
 

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

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról, 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

85/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról, 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás 2018. évi 

költségvetésének a módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

86/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról, 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a határozat 1-3. számú melléklete 

szerint a Társulás 2019. évi költségvetését a következő főösszegekkel: 
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A Társulás 2019. évi kiadási és bevételi fő összege:149 124 618,- Ft 

ebből: 

A.) - működési bevétel: 6.350.000,- Ft 

- működési kiadás: 7.452.540,- Ft 

folyó évi működési költségvetés egyenlege: -1.102.540,- Ft, melyet a 2018. évi pénzmaradvány 

finanszíroz. 

B.) - felhalmozási bevétel: 131.774.618,- Ft 

- felhalmozási kiadás: 141.672.078,- Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 9.897.460,- Ft melyet a 2018. évi 

pénzmaradvány finanszíroz. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

87/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról, 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja, hogy Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-től 

felvett hitelét a 2019. évben végtörlessze. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

12. napirendi pont 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendeletmódosításról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

88/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

A 2019. évi költségvetés összeállításán a tavalyi év decemberétől dolgoztunk. 

Véleményem szerint ez egy jó és betartható költségvetés. A tavalyi évhez képest nagyságrendekkel 

magasabb az előirányzat a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. 

A bevételi oldalon nagy tétel, hogy a 2018. évet jól zárta az önkormányzat és magas 

pénzmaradvánnyal számolhatunk, melyből nem csak kötelezettséggel terhelt előirányzatokat kellett 

beépítenünk a költségvetésbe, hanem a szabad pénzmaradványnak köszönhetően új feladatok, főként 

fejlesztések beépítését eszközölhettük. a kiadási oldalon. 

Nagy tétel a tavalyi költségvetéshez képest az iparűzési adó bevétel többlete, az új beindult 

vállalkozásoknak köszönhetően. A december 20-i feltöltésből számolhattunk, és úgy gondolom, hogy 

ez egy reális bevételként került beépítésre az adóbevételek oldalán. 

A kiadások esetében a működések tervezésénél az intézményekkel az egyeztetések megtörténtek, 

elfogadó nyilatkozatukat is hozzátettük a költségvetéshez. 

Beépítésre kerültek a bérfejlesztés kötelező elemei, a minimálbér és a garantált bérminimum, illetve 

a köztisztviselők esetében pedig amit a képviselő-testület a decemberi ülésén elfogadott. 

A fejlesztések tekintetében az elmúlt évekhez képest nagyságrendekkel nagyobb kiadás került a 

költségvetésbe, elmondható, hogy a kiadások több, mint 50 %-át fejlesztési kiadások teszik ki. 

Számba vettük azokat is, amit az államtól kapunk. Nagy kiadások a kézilabdacsarnok, illetve a „Zöld 

város” projekt. 

Hitelek területén évvégén volt egy 266 millió forintos hitelállomány, de ennek a fedezete megvolt a 

pénzmaradványban, és az államtól a kézilabda csarnok önrész fedezetét megkaptuk. Amennyiben a 

képviselő-testület elfogadja majd a költségvetést és a külön előterjesztésben szereplő végtörlesztést, 

akkor azt megejtjük és elviekben elmondható, hogy hitele nem lesz az önkormányzatnak. 

 

Szarvas Dénes könyvvizsgáló 

Érdekességként szeretném elmondani, hogy a 2017. évi adatait ismerve Eger városának, azt túllépte 

Hatvan iparűzési adóbevétele terv szinten. Hozzátéve, hogy nem 2 % a mértéke, hanem 1,9 %. 

Nagyon jó költségvetésnek tartom a 2019. évi költségvetést. 

 

Papp István bizottsági elnök 

A logisztikai központ és a csomagoló anyag gyár adóbevételével még nem is számoltunk. A 

logisztikai központ miniszterelnök úr és polgármester úr által nemsokára átadásra kerül, és az idén 

már adózni fog. 

Még az adóerőképesség miatti elvonások ellenére is komoly bevételre számíthatunk, mely hosszabb 

távon komoly beruházások indítására is ad lehetőséget. 

 

Szarvas Dénes könyvvizsgáló 

2015. évtől ismerem a számokat, azt megelőzően nem ismerem, de ezzel a 11,8 milliárdos 

főösszeggel – úgy gondolom – történelmet írunk.  

 

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

elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelettervezetről. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

89/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló 

előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
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14. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségéről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

90/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés a K&H Bank Zrt.-től felvett kölcsön végtörlesztéséről 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

91/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a K&H Bank Zrt.-től felvett kölcsön végtörlesztéséről szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel (cégjegyzékszám: 01-10-041043; székhely: 1095 Budapest, 

Lechner Ödön fasor 9.; adószám: 10195664-4-44) megkötött Beruházási Kölcsönszerződésből 

(referenciaszám: 192388RB06) még fennálló 251.240.960,- Ft tartozás összegének 

végtörlesztéséhez szükséges dokumentumokat aláírja, és az ehhez szükséges nyilatkozatokat 

megtegye. 

 

Határidő: 2019. február 28. 

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

Előterjesztés kölcsönkeret szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

92/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél meglévő 

1.500.000 e Ft összegű kölcsönkeret szerződését rulírozó jellegűre módosítja a határozat mellékletét 

képező szerződés szerint. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 

kölcsönkeret szerződést módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2019. március 14. (módosító okirat aláírására)  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

17. napirendi pont 

Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

határozatainak végrehajtásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

93/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a bizottság 2018. évben, átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatai 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és szándéknyilatkozat aláírásáról 

víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése céljából 

(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

94/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és szándéknyilatkozat aláírásáról 

víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése céljából című előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

által a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére a víziközművek 

energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában támogatási kérelmet nyújtson be energiahatékony 

szivattyúk beszerzésére az alábbiak szerint: 

 

1. Ivóvíztermelés, kutak - Hatvan vízbázis 4 darab termelő kútba új energiahatékony 

búvárszivattyúk beszerzése és beépítése: 5.500.000,- Ft + ÁFA önerő, valamint 5.500.000,- Ft + 

ÁFA pályázati forrás, összesen: 11.000.000,- Ft + ÁFA. 

2. Ivóvíztermelés, nyomásfokozó - Hatvan Déli vízműgépházba 2 db új energiahatékony 

nyomásfokozó szivattyúk beszerzése és beépítése: 7.000.000,- Ft + ÁFA önerő, valamint 

7.000.000,- Ft + ÁFA pályázati forrás, összesen: 14.000.000,-Ft + ÁFA. 

3. Szennyvízhálózat - Hatvan Boldogi úti és Újélet úti szennyvízátemelőkbe 4 db 

szennyvízszivattyú, valamint SmartRun intelligens vezérlőegység beszerzése és beépítése: 

8.000.000,- Ft + ÁFA önerő, valamint 8.000.000,- Ft + ÁFA pályázati forrás, összesen: 16.000.000,- 

Ft + ÁFA. 

A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását azzal a kikötéssel adja meg, hogy a vízmű köteles a 

beruházás során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 

A beruházásokhoz az önrészt az ivóvíz ágazat körében a Heves Megyei Vízmű Zrt. saját forrásból 

biztosítja, a szennyvízágazat körében az önrészre a bérleti díj nyújt fedezetet. 

Hatvan Város Önkormányzata a beruházás során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 

vállal. 

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

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

szándéknyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2019. február 28. (vízmű értesítésére, szándéknyilatkozat aláírására) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a VARIABAU Kft. részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

95/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a VARIABAU Kft. részére című 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a VARIABAU 

Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3300 Eger, Trinitárius utca 2.) részére a 

Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon a HE-

04/EPO/00060-39/2017 számú építési engedély alapján létesülő Hatvani Multifunkcionális Sport- 

és Rendezvénycsarnokhoz új gáz csatlakozó vezeték saját nevére történő igényléséhez, az ezzel 

kapcsolatos teljeskörű közmű ügyintézéshez, amely magában foglalja a kapacitás igénylés 

bejelentését, a csatlakozási kérelem benyújtását, a csatlakozási szerződés megkötését, és a 

csatlakozási díj megfizetését is, azzal a feltétellel, hogy a beruházás befejezését követően az építtető 

a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére díjmentesen köteles átadni a gázvezetéket. 

 

Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Gloreco Hungary Kft. részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

96/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Gloreco Hungary Kft. részére 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Gloreco 

Hungary Kft. (székhely: 7625 Pécs, Tettye tér 1.) részére a Hatvan Város Önkormányzata 

tulajdonában álló hatvani 5331/21 hrsz.-ú, 5331/27 hrsz.-ú, 5331/41 hrsz.-ú és az 5331/42 hrsz.-ú 

ingatlanokon található, a Gloreco Hungary Kft. tulajdonában álló vasúti műtárgyak (kitérő, vágány, 

ütközőbak, alépítmény) bontásához. 

A műtárgyak bontása során a munka- és balesetvédelmi szakmai szabályokat maradéktalanul be kell 

tartani. 

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

 

Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Czuczor G. u. 16. szám alatt lévő épületek bontási 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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

97/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Czuczor G. u. 16. szám alatt lévő épületek bontási munkáiról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Czuczor G. u. 16. szám alatt lévő 

lakóépület és melléképület bontási műszaki leírásának az elkészítésével és a bontási munkák 

elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg 

bruttó 2.667.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési 

feladatok között a „vagyongazdálkodás” költséghelyen betervezésre került. 

 

Határidő: 2019. március 4. (szerződéskötésre) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a 2019. évi vízminta-vételezési feladatokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

98/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi vízminta-vételezési feladatokról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein lévő vízvételi helyek 

vízminta-vételezési és általános vízkémiai, valamint bakteriológiai szempontból történő 2019. évi 

vízminta-vételezési és ellenőrzési munkálataival bruttó 18.630,- Ft/alkalom egységáron, továbbá a 

bezárt és rekultivált „dögkút” ellenőrzésére szolgáló monitoring kút mintavételi munkálataival 

bruttó 10.440,- Ft/alkalom egységáron a Techno-víz Kft.-t (5000 Szolnok, Vízmű u. 1.) bízza meg, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 500.000,-Ft keretösszeg erejéig 

történő felhasználással. A kiszállás költsége bruttó 4.572,- Ft/alkalom, mely a keretösszegbe 

beleszámít. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre került a 

Környezetvédelmi feladatok költséghelyen bruttó 300.000,- Ft erejéig, valamint a Dögkút 

monitoringozása költséghelyen bruttó 200.000,-Ft erejéig. 

 

Határidő: 2019. december 31. (a munkák befejezésére) 

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

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2019. évi 

keret felhasználására 

(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

99/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 

2019. évi keret felhasználására szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2018. évi 

felhasználásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 

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

 

100/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 

2019. évi keret felhasználására szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2019. évi 

felhasználására vonatkozó tervezetet az alábbiak szerint: 

– Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (2 alkalommal)                                

3.500.000,-Ft 

 

Határidő: 2019. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok 

végrehajtására) 

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

 

 

24. napirendi pont 

Beszámoló a 2018. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2019. évi 

keret felhasználására  

(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

101/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 

2019. évi keret felhasználására című beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 

intézmények 2018. évi felújítási keretének felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

102/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 

2019. évi keret felhasználására című beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 

intézmények 2019. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének a határozat 

melléklete szerinti tartalommal való felosztását. 

 

Határidő: 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 

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

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola udvari előtetőjének felújítási 

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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

103/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola udvari előtetőjének 

felújítási munkáiról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 

(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi u. 4.) udvarán lévő műanyag zöld színű hullámlemezből készült 

tetőszerkezet felújítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 

Áron utca 22.) bízza meg bruttó 668.528,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások 

között a „2019. évi intézményfelújítás” költséghelyen betervezésre került. 
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Határidő: 2019. március 4. (szerződéskötésre) 

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

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani óvodákban megvalósított napelemes rendszerek dokumentálásáról 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

104/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani óvodákban megvalósított napelemes rendszerek 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, 

Mészáros Lázár utca 49-51.), a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky 

utca 10.), a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) és a Hatvani 

Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.) épületein megvalósított napelemes rendszerek 

műszaki dokumentálásával a SERVICO Kft.-t (székhely: 3011 Heréd, Rákóczi út 33.) bízza meg 

bruttó 749.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési    

feladatok között a „vagyongazdálkodás” költséghelyen betervezésre került. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

27. napirendi pont 

Beszámoló a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének 

közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

105/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének 

közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény 

beszámolóját a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetésével összefüggő 
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2018. évi bevételeiről és kiadásairól. 

Határidő: azonnal (elfogadásra) 

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

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés a 6/2019. (I. 16.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

106/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 6/2019. (I. 16.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2019. (I. 16.) számú képviselő-testületi 

határozatot hatályon kívül helyezi. 
 

Határidő: azonnal 

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

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

107/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztításáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén lévő zárt 

csapadékvíz elvezető csatornák gépi tisztítási munkáival a Papi Clean Kft. -t (székhely: 2151 Fót, 

Nyírfa u. 15.) bízza meg bruttó 920,- Ft/m, 26.000,- Ft/óra, egységárakon bruttó 2.000.000,- Ft 

keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési 

kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen betervezésre került. 

 

Határidő: 2019. március 22. (szerződéskötésre) 

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

Előterjesztés a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

108/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével 

kapcsolatos mérnöki közreműködői feladatok ellátásával a Mátravíz Bt.-t (székhely: 3243 Bodony, 

Petőfi u. 24.) bízza meg bruttó 12.700,- Ft/óra egységáron bruttó 300.000,- Ft keretösszeg erejéig, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési 

kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen betervezésre került. 

 

Határidő: 2019. március 22. (szerződéskötésre) 

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

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

109/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 

Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és 

kezelésében lévő utak útjavítási munkáival bruttó 21.967.744,-Ft keretösszeg erejéig, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt (egységár bruttó 10.033,-Ft / m2). 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 

városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen betervezésre került. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Előterjesztés földút karbantartási 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

110/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a földút karbantartási munkáiról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátor Tábor Táborhely bekötőútja és a Bányató 

közötti 1700 méter hosszú rossz állapotú külterületi földutas szakasz javítási munkáival összesen 

6800 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza 

meg bruttó 7.990.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 

felhalmozási kiadások között a „Külterületi út javítás” költséghelyen betervezésre került. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

33. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

111/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

kezelésében lévő utak burkolati jeleinek a felfestési munkáival a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 

2162 Őrbottyán, Cinege utca 13.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza 

meg az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével 

 

Oldószeres 

kézi fehér 

festés 

Oldószeres 

kézi sárga 

festés 

Oldószeres 

gépi fehér 

festés 

Tartós kézi 

fehér festés 

Tartós kézi 

sárga festés 

Tartós gépi  

fehér festés 
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3.175,-Ft / m2 3.302,-Ft / m2 3.175,-Ft / m2  7.122,-Ft / m2 7.366,-Ft / m2 7.122,-Ft / m2 

 

bruttó 2.000.000,-Ft keretösszeg erejéig. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 

városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen betervezésre került. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

34. napirendi pont 

Előterjesztés utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

112/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az utcanévtáblák gyártásáról és telepítéséről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes utcanévtáblák legyártásával a CSP 

Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca 13.) bízza meg az alábbi bruttó egységárak 

figyelembevételével 

Megnevezés 

 

Utcanév tábla 700x300 

(1-10 db) 

Utcanév tábla 700x300 

(10+ db) 

Utcanév tábla 700x300 

(település címerével, 

'Belváros' felirattal) 

Egységár 9.081,-Ft / db 6.373,-Ft / db 6.922,-Ft / db 

bruttó 3.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 

városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre 

került. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

113/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az utcanévtáblák gyártásáról és telepítéséről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes utcanévtáblák elhelyezésével a 

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

Megnevezés 

 

 

Utcanév tábla telepítése kerítésre 

vagy falra 

Utcanév tábla telepítése új oszlopra, telepítési 

segédanyagokkal, szállítással, táblák 

rögzítésével 

Egységár 2.600,-Ft 

(alanyi ÁFA-mentes) 

7.000,-Ft 

(alanyi ÁFA-mentes) 

1.500.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 

városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre 

került. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

35. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai elemek 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

114/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek beszerzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek gyártásával és 

leszállításával a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 13.) bízza meg az alábbi 

bruttó egységárak figyelembevételével 

 

M

eg

ne-

ve

zés 

Horgany-

zott 

acéloszlo

p 

(76×3500

) 

Rögzítő-

bilincs 

(76 mm, 

csavarokka

l) 

Oldal-

akadály 

tábla 

(250×100

0) 

Háromszög 

alakú 

KRESZ 

tábla (600) 

Kör alakú 

KRESZ 

tábla 

(600) 

Kiegészítő 

tábla 

(175×350) 

STOP 

tábla 

(600) 

Kültéri 

panoráma 

tükör 

(600) 

Kültéri 

panorám

a tükör 

(900) 

Parkolásgátló 

elem (poller) 

gömbfejjel, 

dupla 

felületkezelésse

l (horganyzott 

oszlop RAL 

9005 színre 

szinterezetten)/ 

76x1250mm 

Eg

ysé

g-

ár 

5.500,-Ft 572,-Ft 5.651,-Ft 3.937,-Ft 6.858,-Ft 2.096,-Ft 8.573,-

Ft 

24.765,-

Ft 

31.623,-

Ft 

14.605,-Ft 

 

bruttó 1.500.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 

összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 

városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre 

került. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

36. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

115/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén című 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város területén telepített 

forgalomtechnikai küszöbök karbantartásával a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Kertész u. 64.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 500.000,-Ft 

(alanyi ÁFA-mentes) keretösszeg erejéig az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével: 

 

Hiányzó elem pótlása +  

a rögzítéshez szükséges 

anyagok 

Meglévő elem  

újrarögzítése 

Kiszállás 

6.500,-Ft/elem 3.500,-Ft/elem díjmentes 

 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 

városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre 

került. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

37. napirendi pont 

Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 

felhasználásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

116/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy 

részének felhasználásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 21-es számú főút Bercsényi út és Kandó 

Kálmán utca közötti szakaszán a rossz állapotú aszfaltos, illetve betonjárdák javítási munkáival 

összesen 256 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 

111.) bízza meg bruttó 5.460.644,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 

felhalmozási kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete 

terhére betervezésre került. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

38. napirendi pont 

Tájékoztató a 2019. évi útkarbantartási feladattervről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a 2019. évi útkarbantartási 

feladattervről szóló tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi útkarbantartási feladattervről szóló tájékoztatót, és azt az 

írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette. 

 

 

39. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház új közös képviselőjének 

megválasztásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

117/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház új közös képviselőjének 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház 

jelenlegi közös képviselője, a Hatvani Városgazdálkodási Kft. "felszámolás alatt"  (3000 Hatvan, 

Szepes Béla u. 2.) közös képviseleti joga megszüntetésének és az új közös képviselő 

megválasztásának tárgyában összehívandó társasházi közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, 

hogy a társasház jelenlegi közös képviselőjének közös képviseleti jogát megszünteti, a társasház új 
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közös képviselőjének a Perfekt-Rich Kft.-t (3000 Hatvan, Gáspár András u. 1/C.) megválasztja. 

 

Határidő: 2019. március 31. (új közös képviselő megválasztására) 

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

 

 

40. napirendi pont 

Előterjesztés Gáspár András szobor elhelyezéséhez kapcsolódó 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

118/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Gáspár András szobor elhelyezéséhez kapcsolódó döntésekről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Gáspár András Bajtársi Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) a TOP CLLD 

„Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című, TOP-7.1.1-16-H-092-3 kódszámú kiírás keretében 

megvalósítandó Gáspár András szobrot a hatvani 2630/12 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanon, természetben a Hatvan, Radnóti téren, közterületen elhelyezze. A képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: 2019. február 28. (aláírásra) 

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

 

119/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Gáspár András szobor elhelyezéséhez kapcsolódó döntésekről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel (székhely: 

3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) együttműködési megállapodást köt a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. Az együttműködés célja az egyesület pályázati céljának megvalósítása a TOP CLLD 

„Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című, TOP-7.1.1-16-H-092–3 kódszámú kiírásra 

benyújtandó kérelmének megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2019. február 28. (aláírásra) 

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

 

 

41. napirendi pont 

Előterjesztés a „Sportból a legtöbbet 2019! Tornaterem felújítás” című pályázathoz 

kapcsolódó utólagos hozzájárulásról 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

120/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Sportból a legtöbbet 2019! Tornaterem felújítás” című pályázathoz 

kapcsolódó utólagos hozzájárulásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 

Hatvan, Szabadság út 13.) tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a Tízpróba Magyarország Kft. 

„Sportból a legtöbbet 2019! Tornaterem felújítás” című pályázati felhívására az iskola által 

benyújtott pályázatot és a szükséges hozzájáruló nyilatkozat polgármester által történt aláírását. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

42. napirendi pont 

Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

121/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 

felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a 

VMC Consulting Kft.-t (székhely: 1025 Budapest, Csejtei u. 16.) bízza meg, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 990.600.-Ft megbízási díjért. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a kapcsolódó pályázat Támogatási 

Szerződésének megkötéséig Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre 

került, a Támogatási szerződés megkötése esetén pedig pályázati forrásból válik biztosítottá. 

 

Határidő: 2019. március 5. (szerződéskötésre) 

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

Előterjesztés Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

2018. évi költségvetésének módosításáról és a 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

122/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról és a 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás a 2019. évi belső 

ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és támogatja a belső 

ellenőrzési feladat ellátásával 80.000,- Ft+Áfa összegben a Vincent Auditor Kft. (Dabas, képviseli: 

Lisztes-Tóth Linda) megbízását.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

123/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról és a 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás a 2019. évi 

közbeszerzési tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

124/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról és a 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás 2019. évi 

költségvetését a következő főösszegekkel: 

A Társulás 2019. évi kiadási és bevételi fő összege 3.219.979.549, - Ft 

ebből: 

A.) – 2019. évi működési bevétel: 10.235.000, - Ft 
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-  2019. évi működési kiadás: 11.621.549, - Ft 

folyó évi működési költségvetés egyenlege: -1.386.549,- Ft, melyet 2018.évi pénzmaradvány 

finanszíroz 

 

B.) – 2019. évi felhalmozási bevétel: 0,- Ft 

- 2019. évi felhalmozási kiadás: 3.208.358.000, - Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: -3.208.358.000,- Ft melyet 2018. évi 

pénzmaradvány finanszíroz. 

C) A társult önkormányzatok 2019. évi működési hozzájárulást befizetése 105.000, - Ft/év. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

125/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról és a 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a támogatási szerződés 

módosítását az alábbi tartalommal: 

„Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa 

jóváhagyja, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében 2017.12.18-án 

aláírt és 2019. január 7. napjával módosított hatályos támogatási szerződés a „Tájékoztatás a 

„KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye 

egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre” projekt állásáról” dokumentumban részletezett módosított műszaki tartalommal 

elkészített és 2019.01.18-án az NHKV Zrt. felé benyújtott és az NHKV Zrt. által elfogadásra kerülő 

69-es kérelem szerinti módosuljon.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

44. napirendi pont 

Előterjesztés a „Praxisközösség létrehozása a Selypi medencében” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos együttműködési megállapodás aláírásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

126/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Praxisközösség létrehozása a Selypi medencében” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos együttműködési megállapodás aláírásáról szóló előterjesztést, és az 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lőrinci Város Önkormányzatával 

(székhelye:3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) együttműködési megállapodást köt a határozat 

melléklete szerinti tartalommal. Az együttműködés célja az EFOP-1.8.2-17-2017-00019. kódszámú 

„Praxisközösség létrehozása a Selypi medencében” című pályázat keretében az egészségnapi 

rendezvények programjának segítése, szakmai továbbképzéseken való részvétel, valamint 

szóróanyagok készítése és eljuttatása a célcsoport tagjaihoz. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. február 28. (aláírásra) 

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

 

 

45. napirendi pont 

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

feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte dr. Szikszai Márta jegyzőt, 

hogy vezesse le a név szerinti szavazást. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Kérem a bizottság tagjait, hogy nevük elhangzása után szíveskedjenek bemondani szavazatukat az 

előterjesztés 4 határozati javaslata tekintetében. 

 

Bagi Miklós: igen 

Kondek Zsolt: igen 

Papp István: igen 

 

Papp István bizottsági elnök 

Megállapítom, hogy három igennel a bizottság támogatja a határozati javaslatot. 

(A név szerinti szavazás jegyzőkönyve csatolva!) 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

127/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

környezetrendezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 3/2019. (I. 16.) számú 

határozata alapján indult, „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő 

környezetrendezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 

megállapítja, hogy a Via Plaza Kft. (székhely: 1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV. em. 12.) 

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

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

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

valamennyi feltételnek. 
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Határidő: 2019. február 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

128/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

környezetrendezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 3/2019. (I. 16.) számú 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 3/2019. (I. 16.) számú 

határozata alapján indult, „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő 

környezetrendezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 

megállapítja, hogy a Via Plaza Kft. (székhely: 1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV. em. 12.) 

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

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

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

valamennyi feltételnek. 

 

Határidő: 2019. február 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

129/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

környezetrendezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 3/2019. (I. 16.) számú 

határozata alapján indult, „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő 

környezetrendezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 

közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a ZÖFE Kft. (székhely: 1119 

Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 

érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 

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

törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, 

azaz nettó 154.609.727.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 196.354.353.-Ft összesített ajánlati árat, az 

elvégzett munkákra 48 hónapos jótállásnak, illetve az előírtakhoz képest 36 hónap szakmai 

többlet tapasztalattal rendelkező szakember bevonásának a vállalását tartalmazó ajánlatot. 

A szerződések teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésébe betervezésre került. 

 

Határidő: 2019. február 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

130/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

környezetrendezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
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döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 3/2019. (I. 16.) számú 

határozata alapján indult, „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő 

környezetrendezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 

közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a ZÖFE Kft. (székhely: 1119 

Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 

érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 

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

törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, 

azaz nettó 89.324.868.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 113.442.582.-Ft összesített ajánlati árat, az 

elvégzett munkákra 48 hónapos jótállásnak, illetve az előírtakhoz képest 36 hónap szakmai 

többlet tapasztalattal rendelkező szakember bevonásának a vállalását tartalmazó ajánlatot. 

A szerződések teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésébe betervezésre került. 

 

Határidő: 2019. február 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

 

46. napirendi pont 

Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

131/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta fák, cserjék beszerzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyes fák és cserjék beszerzésével, valamint 

hatvani helyszínre szállításával a Maróti Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 

47.) bízza meg bruttó 574.802,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

 

Határidő: 2019. március 4. (megrendelésre) 

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

 

 

47. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

132/2019. (II. 20.) 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 3955 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Szabadság u. 28. számú 

ingatlan előtti területen 2 db díszalmafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db 

vérszilvafa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2019. március 4. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Bizottság útján 

 

133/2019. (II. 20.) 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 4624 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben Hatvan, Tabán út 58. számú ingatlan előtti 

területen 1 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömb csepleszmeggyfa 

ültetésével kerüljön pótlásra a Tabán úton. 

 

Határidő: 2019. március 4. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Bizottság útján 

 

134/2019. (II. 20.) 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 2630/12 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Radnóti tér területén 1 db 

hársfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db hársfa ültetésével kerüljön pótlásra a 

helyszínen. 

 

Határidő: 2019. március 4. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Bizottság útján 

 

 

48. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

135/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a közvilágítási hálózat fejlesztéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületén történő közvilágítás 

fejlesztési munkálatok elvégzésével (91 db lámpatest, 7 db faoszlop, 1 db kandeláber, 225 m 

légkábel, 25 m földkábel felszerelése) a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 

8.) bízza meg bruttó 15.988.811,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások 

között 6.613.872,- Ft erejéig a „Közvilágítás bővítése 2018. évi maradvány” terhére, 8.602.949,- Ft 

erejéig a „Közvilágítás bővítése” költséghelyen és 771.990,- Ft erejéig városüzemeltetési kiadások 

között Kondek Zsolt képviselői kerete terhére betervezésre került. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

 

 

49. napirendi pont 

Előterjesztés kábelhiba javításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

136/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a kábelhiba javításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete 

nyugati szárnyának villamos energia ellátását biztosító kábel javítási munkáinak elvégzésével a 

LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 450.850,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési 

kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre került. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

 

 

50. napirendi pont 

Előterjesztés „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázat benyújtásáról 

(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

137/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázat benyújtásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Illegális hulladéklerakók felszámolása" című 

felhívásra pályázatot nyújt be, amelynek célja a Hatvan városban fellelhető illegális hulladéklerakók 

felszámolása. Az igényelt támogatás összege bruttó 3.000.000. - Ft. A támogatás intenzitása 100%. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: 2019. február 28. (pályázat benyújtása) 

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

 

 

51. napirendi pont 

Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására az Egri Szakképzési Centrum 

Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

javasolta a „A” határozati javaslat elfogadását. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

138/2019. (II. 20.) 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 hozzájárul ahhoz, hogy az Egri Szakképzési Centrum 

Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2019. február 22-én 8.00 és 

13.00 óra között a Hatvan, Vécsey tér 2/a. előtti, természetben a hatvani Mikszáth téren  

egészségügyi kiállítás és rendezvény megtartására szolgáló autóbuszt díjfizetési kötelezettség alóli 

mentesítéssel elhelyezzen. 

 

Határidő: 2019. február 21. (hatósági engedély kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere  

 

 

52. 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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139/2019. (II. 20.) 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 L200 

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 22. (pályázat kiírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

53. napirendi pont 
A Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek bérbeadására kiírt 

pályázatra beérkezett pályázatok bontása 

 

Rékasi Éva osztályvezető 

Tisztelt Bizottság! 

Újhatvanban a gyógyszertár mellett korábban gyermekorvosi rendelőként működő önkormányzati 

ingatlan egy részének bérbeadására vonatkozóan pályázat került kiírásra. Az ingatlant a MAXAM 

GOLDEN BALL Kft. használja büfé, kávézó céljára. 

Egy darab pályázat került benyújtásra a bérlatre vonatkozóan. 

(A pályázat felbontásra kerül.) 

A jelenlegi bérlő nyújtotta be a pályázatot, mely tartalmazza az 150.000 Ft szerzési díj megfizetésről 

szóló igazolást, igazolást a köztartozás mentességről, adóhatósági igazolást, tehát a pályázati 

kiírásnak megfelelnek a benyújtott dokumentumok, ezért amennyiben a bizottság is határozatával 

hozzájárul, az ingatlan egy részének további hasznosítása a MAXAM Kft. részére történhet 1 évre. 

 

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

pályázat elfogadásáról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

140/2019. (II. 20.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a 3000 

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

helyiségeket a MAXAM GOLDEN BALL Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út. 10., 

cégjegyzékszám: 10-09-035969; adószám: 25771206-2-10) részére bérbe adja büfé üzemeltetése 

céljából egy évi határozott időtartamra 2019. március 1. napjától 2019. december 31-ig 118.110,- Ft 

+ ÁFA, azaz bruttó 150.000,- Ft/negyedév bérleti díjért, az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

és helyiségek béreletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 48. §-

ában, valamint a pályázati felhívásban rögzített feltételekkel. 

 

Határidő: 2019. február 28. (értesítésre, szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a gazdálkodási Iroda útján 
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54. napirendi pont 

Egyebek 

 

Papp István bizottsági elnök 

Főkertész asszony a Rákóczi út 68. szám alatt a fa el akarja szakítani a villanyvezetéket. Az 

ÉMÁSZ-nak szíveskedjék jelezni. 

 

Gulyás Katalin főkertész 

Köszönöm, megnézem és szólok. 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 45 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnökhelyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


