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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. március 27-én, 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  

 Marján János     bizottsági tag   

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta    jegyző 

 Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési 

osztályvezető 

 Dudásné Csikós Ágnes  általános igazgatási osztályvezető 

 Gulyás Katalin főkertész 

 Szabó János  főépítész 

 dr. Borbás Zsuzsanna Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft.- ügyvezető  

 Bagyinszki Gyula Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. - 

ügyvezető  

 

 Molnár Martina     jegyzőkönyvvezető 

 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

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

Városfejlesztési Bizottság 5 tagja jelen van. A bizottság határozatképes. 

 

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

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

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

szavazzanak a javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 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 45. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés építési anyag tárolásához önkormányzati terület biztosításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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         Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

         Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

• Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó 

pályázat ismételt kiírásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

        Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 

 

• Előterjesztés mezőgazdasági szolgáltatási szerződés megkötéséről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

      Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 

 

• Előterjesztés a Szent István Általános Iskola Bosch-osztályainak szállítását végző 

vállalkozás kiválasztásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 

• Előterjesztés az Országos Görpark Programhoz kapcsolódó támogatási igény 

benyújtásáról 

  (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

        Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

           Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

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

napirendjére. 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

napirendjét. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

151/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. március 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 

N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

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

Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési és beszerzési szabályzatának módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

 

2. Előterjesztés Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Szabó János főépítész 

 

3. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Református 

Egyházközség részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 

4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási 

szerződés megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. közötti 

támogatási szerződés megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

közötti támogatási szerződés megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

8. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-nek fejlesztési támogatás 

nyújtásáról hirdető berendezések felújításához 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

9. Előterjesztés a „Zöldülőváros – piac-, könyvtár-, és térfejlesztés” című pályázat 

megvalósításához szükséges önerő biztosításáról és a hozzá kapcsolódó hitel felvételéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

10. Előterjesztés a Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

11. Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

12. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 

kapcsolatos beszámolóról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 4-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  

Előadó 4-12. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 

irodavezető 

 

13. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 
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(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Óvodás Gyermekmosoly 

Közhasznú Alapítvány részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés szennyvízcsatorna tulajdonjogának átvételéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

17. Előterjesztés térfigyelő kamera elhelyezésével kapcsolatos döntésről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

18. Előterjesztés játszótéri táblák kihelyezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

19. Előterjesztés parkolók tervezőjének kiválasztásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

20. Előterjesztés a viharkár elhárítással kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

21. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról sebességhatárt jelző táblák és sárga 

villogók kihelyezéséhez 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)             

Előterjesztő 13-21. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 13-21. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető        

22. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

23. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

24. Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

25. Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban” elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

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

döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 22-26. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 22-26. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

27. Előterjesztés a Bajcsy-Zs. út 4/a. sz. alatt lévő orvosi rendelő felújításához kapcsolódó 

döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

29. Előterjesztés a Horváth Mihály út 3. III/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

gázkazán cseréjéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

30. Tájékoztató a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. önkormányzati lakások vonatkozásában 

2018. évben végzett ellenőrzéseiről 

(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

 

31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett 

hulladékok felszámolásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

32. Előterjesztés legionella által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat 

elvégzéséhez szükséges vízmintavételezési feladatokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

33. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási 

munkák megrendeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

34. Előterjesztés a 2019. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

35. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

36. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

37. Előterjesztés parkolásgátló elemek beszerzési és telepítési munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

38. Előterjesztés útcsatlakozás kivitelezési munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

39. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete 

egy részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

40. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 

felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

41. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

42. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői 

kerete egy részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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43. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő és előadó a 27-43. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 

 

44. Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

45. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 44-45. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető  

Előadó 44-45. napirendi pontig: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

46. Előterjesztés építési anyag tárolásához önkormányzati terület biztosításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

47. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat 

ismételt kiírásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 

 

48. Előterjesztés mezőgazdasági szolgáltatási szerződés megkötéséről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 

 

49. Előterjesztés a Szent István Általános Iskola Bosch-osztályainak szállítását végző 

vállalkozás kiválasztásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 

50. Előterjesztés az Országos Görpark Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető    

 
 

51. Egyebek 

 

Határidő: 2019. március 27. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
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1. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési és beszerzési szabályzatának 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

152/2019. (III. 27.) 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. melléklet szerinti átruházott hatáskörben eljárva 

elfogadja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft.  (cégjegyzéksz.: 10-09-032167; székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési és beszerzési szabályzatát. 

 

Határidő: 2019. április 1. (tájékoztatásra) 

Felelős: Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási  

Iroda útján 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

153/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 

szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Hatvan Város 

Településszerkezeti Tervét az alábbi mellékletek szerint elfogadja: 

1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Terve M=1:10.000 

2. melléklet: Hatvan Város településszerkezeti tervi leírása 
3. melléklet: Változások 

3.1. melléklet: Változások bemutatása M=1:10.000 

3.2. melléklet: Változások leírása 
4. melléklet: A település területi mérlege 

5. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 

6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

154/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 

szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 532/2018 (VIII. 30.) számú képviselő-

testületi határozatot hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Református 

Egyházközség 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

155/2019. (III. 27.) 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 a hatvani református Egyházközség 

2019. május 25-én 12.00 és 18.00 óra között a Hatvan, 5227/1 hrsz. alatt, természetben a hatvani 

Kossuth tér déli térrészét, 300 m2 területen Keresztény Fesztivál című rendezvény céljából 

díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja. 

 

Határidő: 2019. április 15. (a hatósági engedély kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

156/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 
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22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási szerződés 

megkötéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tisztelt Bizottság! 

Több, mint 86 millió forint támogatást adunk. Lehet, hogy nem néztem meg részletesen az üzleti 

tervet, de szeretném megkérdezni, hogy ez hogyan tevődik össze? 

 

dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

Nincs most előttem az üzleti terv, de arról van szó, hogy a Beruházó Kft. éves költségvetésében 

jelentős tétel a bérköltség, ami kb. 41 millió forint körüli összeg. Illetve vannak olyan kiadásaink - 

rezsiköltség, könyvelési költségek, 15 millió forintos építményadó befizetési kötelezettség -, 

amelyeket a bevételeink nem fedeznek, ezért a különbözetet adja az önkormányzat támogatásként. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Valamint nagy tétel a közösségi főiskola működtetése. 

 

dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

Illetve az élménytér. 

 

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

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

157/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-

medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási 

szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

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

0332167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) támogatási szerződést köt annak aláírásának 

napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat mellékletében 

foglalt tartalommal, melynek keretében a 2019. évre vonatkozóan 86.700.000,- Ft, illetve a 

2019. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 

meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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6. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. közötti 

támogatási szerződés megkötéséről 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

158/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 

közötti támogatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-vel 

(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) támogatási szerződést 

köt annak aláírásának napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a 

határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2019. évre vonatkozóan 

10.800.000,- Ft, illetve a 2019. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos 

önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos 

tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

közötti támogatási szerződés megkötéséről 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

159/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Kft. közötti támogatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

vel (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) támogatási szerződést köt 

annak aláírásának napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat 
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mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2019. évre vonatkozóan 61.500.000,- 

Ft, illetve a 2019. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 

meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-nek fejlesztési támogatás nyújtásáról 

hirdető berendezések felújításához 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

160/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-nek fejlesztési támogatás 

nyújtásáról hirdető berendezések felújításához című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2019. április 1. napjától kezdődő 

hatállyal 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási szerződést köt a 

határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió 

forint összeg erejéig hirdetőberendezések támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. 

részére. A pénzügyi fedezet a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében rendelkezésre áll. 

A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 
 

9. napirendi pont 

Előterjesztés a „Zöldülőváros – piac-, könyvtár-, és térfejlesztés” című pályázat 

megvalósításához szükséges önerő biztosításáról és a hozzá kapcsolódó hitel felvételéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Előre szeretném bocsátani, hogy természetesen támogatni fogom ezt az előterjesztést, de lennének 

kérdéseim. 

Eleve nem értettünk azzal egyet, hogy kikerüljön a könyvtár, de szerencsére vissza fog kerülni. 

Egy dolog azonban nagyon megütötte a szemem. 2016-ban készült el ez a pályázat, amikor több, 

mint 1 milliárd forintot pályáztunk és úgy néz ki, hogy meg is kaptuk. 2016 és 2019 első negyedéve 

között viszont majd megint 1 milliárdot kellene felvennünk. Kérdésem az lenne, hogy mi történt, 
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mert 63 %-os a drágulás. Mert, ha 20 % a drágulás 2 és egy negyed év között, azt mondom, hogy 

reális. Majd 1 milliárdot kellene felvennünk a két év alatt ez nagyon-nagyon sok. Ki készítette ezt a 

költségbecslést, vagy tartalmi változások történtek? Nem látom, hogy történtek volna tartalmi 

változások, de nem biztos, hogy én ehhez értek. 

Ennyit drágult volna az építőanyag? Mitől kerül plusz 1 milliárd forintunkba, amihez kölcsönt kell 

felvennünk? Ehhez nagyon szeretnék egy részletes tervet kérni, hogy egyébként is átlátható legyen. 

Még egy hozzáfűzni valóm van. A költségvetési rendeletben - a 4. napirendi pontot elfogadtátok -, 

abban ott van a hiteltörlesztés 312 millió 573 ezer forint lebontva, és itt, ebben a táblázatban 309. 

662 e Ft szerepel. Gyakorlatilag a 4. pont és a 9. pont már okafogyottá válik, mert először 

elfogadtátok a költségvetési rendeletmódosítást, utána jön be ez, hogy fel kell vennünk hitelt. 

Nyilvánvalóan el fogjuk fogadni, csak én itt egy kis visszásságot érzek. 

Ami engem nagyon zavar, hogy ez a 63 %-os drágulás hogyan következhetett be. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Az Agóra programban volt először is könyvtár felújítása. Ha mi ebbe belemegyünk, 6 hónap alatt 

nem lehetett volna kivitelezni azt a mennyiségű építést, amit akkor meg kellett volna csinálni, és ha 

nem készül el, akkor az önkormányzat visszafizette volna pénzt ebből a pályázatból. 

Tavalyhoz képest, amikor durván 40 ezer forint volt 1 köbméter beton, most 50 ezer forint. 63 % 

még semmi. 100, 120, 150 %-os áremelések vannak. 

Akkor, amikor megkaptuk a pénzt rá, akkor lehet, hogy fedezte volna a kivitelezést, de mivel 

időszűke volt, nem tudtuk megcsinálni. 

Az önrészt most bele kell tennünk, de a városnak az adóbevételei a jövőt illetően is kecsegtetőek, és 

ki tudjuk majd fizetni a kölcsönt, de lesz egy új és szép könyvtár, piac és rendezett lesz a 

környezete. 

 

Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

Tisztelt Bizottság! 

Valóban a pályázat 2016. április 18-án került benyújtásra. Főleg a 2016. évi építési engedély alapján 

kalkulált költségvetéssel. Ez azt jelenti, hogy a könyvtárra a pályázatban nagyságrendileg bruttó 

464, a piacra bruttó 356, a zöldfelületre bruttó 425 millió forint áll rendelkezésre. Kicsivel több, 

mert én most egy kicsivel alákerekítettem az összeget. Amikor tavaly áprilisban, tehát 2 év után 

nyert a pályázat, megkötöttük a támogatási szerződést, közbeszerzési eljárás keretében ki lett 

választva a kiviteli tervező, és ezek a becslések mind a kiviteli tervek alapján készültek. Tehát ezek 

alátámasztott dokumentumok. Pontosan forintra inkább a 900 millió felé hajlik, de ezt előre nem 

tudjuk megbecsülni. 

Az biztos, hogy a könyvtár most került kiírásra, nyílt uniós kiírás van. Voltunk a Magyar 

Államkincstárnál, a közreműködő szervezetnél és voltunk a Pénzügyminisztériumban, az irányító 

hatóságnál. Sajnos a piaci viszonyok azt jelzik, hogy az 50 %-os áremelkedés a minimum. Ezt tudja 

a Magyar Állam is. Ez a hitelfelvétel egy opció, akkor van lehetőségünk plusz támogatási igényre, 

hogyha lezárt közbeszerzési eljárásunk lesz. Tehát nem biztos, hogy fel kell ezt a hitelkeretet 

használni, de ez egy lehetőség arra, hogy ne akadjon meg a beruházás, hanem amint lesz a nyílt 

eljárásnak eredménye, akkor a legkedvezőbb ajánlattevővel, optimális esetben, szerződést tudjunk 

kötni, és meg tudjon épülni a könyvtár is, illetve megépüljön a piac és a zöldfelület. 

Visszatérve az összegre, ezzel tisztában van a Pénzügyminisztérium is. Nagyon sok projekt áll, mert 

nem tudják hozzátenni az önkormányzatok az áremelkedések okozta plusz összeget. 

Valóban, még ezelőtt 1 évvel az 50 %-on még ők is meglepődtek, de most már azon sem. 

 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

Volt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteknél nem ugyanaz 

az összeg. Amikor a hitelt igényeljük a Kormánytól, kamattal együtt kell beépíteni. Tehát ebben a 

táblázatban a kamatrésze is szerepel. A költségvetésben pedig két külön soron van, hiteltörlesztésen, 

illetve a kamat a dologi kiadások között szerepel. 
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Marján János bizottsági tag 

Elolvastam tegnap ezt az anyagot, és megint meglepődve láttam, hogy 2015. évi képviselő-testületi 

határozat alapján kölcsönkeret szerződés keretében veszi fel ezt a hitelt az önkormányzat. 

Négy év telt el, frissítés történt azóta? 

Nem a beruházási hitelkeretre gondoltam, az folyószámla hitelkeret, amiről született döntés. Az 1 

milliárd forintos. 

 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

Az 1 milliárd forintos, nem folyószámla hitelkeret. Az külön van, 600 millió forint, az élő, 

folyamatos. 

2015-ben 1 milliárdra kötöttünk keretszerződést felhalmozási célra a Kereskedelmi és Hitelbankkal, 

amit tavaly a képviselő-testület felemelt 1 milliárd 500 ezer forintra. 

Volt tavaly egy előterjesztés az ősszel, amelyben a keretszerződésen belül az összeg módosításra 

került. Annak a keretében lenne ez az összeg felvéve. 

Rullíroző jellegűre lett átminősítve, a kézilabdacsarnok hitelét visszafizettük, február hónapban, az 

teljes egészében le lett nullázva, és azt az összeget be tudjuk ebbe forgatni. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm szépen a válaszokat! 

Tudom, hogy nem idetartozik, de el kellene gondolkodni az országnak, hogy fogunk fennmaradni, 

ha egy-egy pályázat 60, 100, és 120 %-os emelkedéssel valósulhat meg. Adósságba viszik ezek a 

pályázatok az önkormányzatokat. 

Elképesztő, hogy ma Magyarországon, ha elkezdek valamit ma, megtervezem, holnap elkezdem 

építeni és mire a végére érek már 200 %-kal drágább lesz. Lássuk már be, hogy valami nem 

működik itt jól ma Magyarországon.  

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Ha bért kell emelni, akkor természetesen az áru végösszege is emelkedni fog. Márpedig a 

béremelések nap mint nap előfordulnak a nagy cégeknél is.  

 

Marján János bizottsági tag 

Az OTP készített egy felmérést, és az önkormányzatok fele azért visszautasítja már ezeket a 

pályázatokat, mert nem bírják. 

Városunk az, aki köszönhetően az adóbevételeknek, ezt elbírja. Persze én is vitatkozom ezeknek az 

áremelkedéseknek a mértékével, mert sok esetben azért nem teljesen indokoltak. 

Ez a beruházás kapcsolódik a főtér rekonstrukciójához, és én ezért támogatom nagyon. Várom azt, 

amikor már kijelenthetjük, hogy ez a pénz valóban elég lesz rá. Mert a közbeszerzés még most van 

kiírva, akkor ebből születhet olyan, mint a sportcsarnoknál, hogy elindultunk 1 milliárd 100 

millióról, azután 2 milliárd, és most álltunk meg 3 milliárd 200 milliónál. 

A piacnál is lehetnek majd elgondolkodtató részletek, de a magam részéről támogatom. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Ha megvan a közbeszerzés eredménye akkor tudunk véglegeset, és még akkor is dönthetünk, hogy 

kell vagy nem. 

 

Bagyinszki Gyula ügyvezető 

Úgy tudom, hogy az energetikai előírások is megváltoztak 2016-tól, tehát már magasabb szintnek 

kell megfelelni. Ez is egy újabb tétel abban, hogy drágább a beruházás. 

 

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

négy határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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161/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöldülőváros – piac-, könyvtár-, és térfejlesztés” című pályázat 

megvalósításához szükséges önerő biztosításáról és a hozzá kapcsolódó hitel felvételéről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésében, a fejlesztési célok között szereplő „Zöldülő város” projekt megvalósítása 

érdekében 934.599 e Ft kölcsön felvételéhez a Kormány engedélyét kéri. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kérelem, valamint az egyéb 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

162/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöldülőváros – piac-, könyvtár-, és térfejlesztés” című pályázat 

megvalósításához szükséges önerő biztosításáról és a hozzá kapcsolódó hitel felvételéről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott „Zöldülő város” 

projekt megvalósítása érdekében, a 659/2015. (IX. 24.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a 

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel megkötött kölcsönkeret szerződés keretében 934.599 e Ft hitel 

felvételével kapcsolatban kölcsönszerződést köt a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel a Kormány 

engedélye alapján.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

163/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöldülőváros – piac-, könyvtár-, és térfejlesztés” című pályázat 

megvalósításához szükséges önerő biztosításáról és a hozzá kapcsolódó hitel felvételéről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 72/2019. (II.21.) számú határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

164/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöldülőváros – piac-, könyvtár-, és térfejlesztés” című pályázat 

megvalósításához szükséges önerő biztosításáról és a hozzá kapcsolódó hitel felvételéről szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„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 évekre várható összegét a 

mellékelt táblázat szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

165/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány támogatásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány 

(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) részére bruttó 76.200,- Ft azaz Hetvenhatezer-kettőszáz 

forint támogatást nyújt az alapítvány és a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola által, az iskola 

fennállásának 125. évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepi gálaest költségeinek fedezetére. 

A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 

22.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. április 30. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Alapítvány támogatásáról 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

166/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Kutyaszív Állatmentő Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, és 

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

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kutyaszív Állatmentő Alapítvány (székhelye: 

3000 Hatvan, Bercsényi út 28.) részére bruttó 60.000,- Ft azaz Hatvanezer forint támogatást nyújt 

az a IV. alkalommal megrendezendő Hatvani DaDo Dog Dancing Bajnokság költségeinek 

fedezetére. A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre 

áll. 

 

Határidő: 2019. április 30. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 

kapcsolatos beszámolóról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Marján János bizottsági tag 

Nem lehetne már valami jobb helyet találni a jégpályának? Ne a Kossuth téren legyen. 

 

Bagyinszki Gyula ügyvezető 

Már gondolkodtunk ezen. Amióta én itt vagyok, már került át másik helyre, de valóban nem biztos, 

hogy a Kossuth tér a legideálisabb hely a számára, illetve a talajszerkezet alatta. Ezért folyik az 

előkészítés, hogy a Népkertbe átkerülhessen. A két mozdony ölelésében van egy akkora terület, 

amely elvileg lehetővé tenné ezt. A parkolás is megfelelőbb lenne, pontosan a két városrész között is 

lenne, ezért van ilyen javaslat kidolgozás alatt. Persze ez egy nagyobb beruházást igényel. Zajlik 

majd egy áramfejlesztés is, az FC Hatvannak is épülnek a parkolóhelyei, ezért egy többtényezős 

dolog, de véleményem szerintem a Népkert ideális megoldás lehet a jégcsarnok megépüléséig. 

A jégcsarnok fenntartására pedig nagyon okos megoldások vannak már. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

168/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil 

műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

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

Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

168/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Szolgáltató Intézmény 

módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal (jóváhagyásra) 

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

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

169/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 

intézmények 2019. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének 

felosztásáról szóló 141/2019. (II. 21.) számú határozatát a mellékelt táblázat szerinti 

költségfelosztással. 
 

Határidő: 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 

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

 

170/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 



106 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú II. számú körzeti 

gyermekorvosi rendelő (3000 Hatvan, Horváth M. u. 21.) homlokzati nyílászáró cseréinek 

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

bruttó 1.587.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2019. április 5. (szerződéskötésre) 

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

 

171/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Szolgálat Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.) épületében az irodahelyiségben a meglévő 

PVC burkolat cseréjével, valamint festési munkák elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 1.092.200,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2019. április 5. (szerződéskötésre) 

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

 

172/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. út 

1.) és a Mohács úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.) épületében található menekülési útvonal 

jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréjével, valamint a Hajós úti Bölcsőde pillangó és 

katica csoport udvarán párakapu kiépítésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 673.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2019. április 5. (szerződéskötésre) 

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

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Óvodás Gyermekmosoly 

Közhasznú Alapítvány részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

173/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Óvodás Gyermekmosoly 

Közhasznú Alapítvány részére című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Óvodás 

Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) részére két 

felnőtt mosdó felújításához (12 m2 csempe, járólap cseréje, 2 db WC csésze cseréje, 2 db 

mosdókagyló cseréje, csapteleppel együtt) a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló 

Hatvani Százszorszép Óvodában (székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.), azzal a kikötéssel, 

hogy az alapítvány köteles a felújítási munkák során a szakmai, munka- és balesetvédelmi 

szabályokat maradéktalanul betartani. 

Hatvan Város Önkormányzata a felújítási munkák során keletkező esetleges károkért felelősséget 

nem vállal. 

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

 

Határidő: 2019. április 5. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés szennyvízcsatorna tulajdonjogának átvételéről 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

174/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a szennyvízcsatorna tulajdonjogának átvételéről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1024 

Budapest, Rómer Flóris utca 8.) által a hatvani 5434 hrsz.-ú, a 0331/46 hrsz.-ú és a 0335/18 hrsz.-ú 

ingatlanokon létesített szennyvízcsatorna hálózatot – 438,08 folyóméter hosszú D110 PE P10 

nyomócső és 36,79 folyóméter hosszú D160 védőcső – önkormányzati tulajdonba veszi és 

üzemeltetésre a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) részére átadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyon átvételével és 

üzemeltetéssel kapcsolatban szükséges eljárási cselekmények lefolytatására. 
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Határidő: 2019. április 10. (értesítésre) 

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

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés térfigyelő kamera elhelyezésével 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

175/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a térfigyelő kamera elhelyezésével kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan, Hatvany Irén utca 22-

24. szám alatti társasházzal a társasház 24. számú lépcsőházának oldalfalára felszerelt térfigyelő 

kamera (Axis P5624-E MKZ II PTZ) működéséhez szükséges villamos energia díjának megtérítése 

érdekében a határozat mellékletét képező, villamos energia költség fizetéséről szóló szerződést köt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. április 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés játszótéri táblák kihelyezéséről 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

176/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a játszótéri táblák kihelyezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 db 1750 x 500 x 60 mm befoglaló méretű 

fehér színű, szálerősített, vasalt, műkő tábla legyártásával, helyszínen alaptest készítésével, 

valamint elhelyezésével Hatvan város közterületi játszótereire az ARTEUM-TENDER Kft.-t 

(székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka György utca 17.) bízza meg bruttó 4.464.000,- Ft 

összegben (bruttó 248.000,- Ft/db egységáron), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. A dekorációs, plasztikus, színe fém korongok porlakkszórt (szinterezett) 

felületkezelésű acélból készülnek. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
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önkormányzati rendeletben a 2019. évi felhalmozási kiadások között a „játszótéri táblák elhelyezése 

(17 db)” költséghelyen, valamint a városüzemeltetési feladatok között a „város- és 

községgazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés parkolók tervezőjének kiválasztásáról 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

177/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Gódor Kámán utcai óvoda előtti 

területen, a Jókai utcai óvoda melletti területen a Botond utcában, a Mohács utcai bölcsőde előtti 

területen parkolók kialakításához szükséges út- és vízépítési engedélyezési és kiviteli tervek 

elkészítésével, valamint a Vécsey Károly téren parkolók kialakításához szükséges út- és vízépítési, 

valamint kertész és közvilágítási engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével a Monaliza Bt.-t  

(székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II./12.) bízza meg bruttó 3.111.500,- Ft összegben, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Parkolók kialakítása” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. április 15. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés a viharkár elhárítással 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

178/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a viharkár elhárítással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az 

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

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

Hatvan, Szepes Béla utca 2.) részére a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) épületén elvégzett 

tetőjavítási munkák ellenértékeként bruttó 479.014,- Ft összegű forrást biztosít, mivel a Hufer-Bau 

Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő u. 22.) helyett a szavatossági javítási munkák 

elvégzéséről gondoskodott. 

A bruttó 479.014,- Ft összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(II. 22.) önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret terhére a Hatvani Szolgáltató 

Intézmény költségvetésébe átcsoportosításra kerül. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy járjon el a szavatossági igény érvényesítése és a bruttó 479.014,-Ft összegű költség 

megtérítése érdekében a Hufer-Bau Kft.-vel szemben. 

 

Határidő: 2019. március 31. (átadásra, kereset kiegészítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról sebességhatárt jelző táblák és sárga 

villogók kihelyezéséhez 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

179/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról sebességhatárt jelző táblák és sárga 

villogók kihelyezéséhez című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert Bosch 

Elektronikai Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) részére, az ARGON-GEO Mérnöki 

Iroda Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 134) által készített „Hatvan, Robert Bosch út – 

Kölcsey utca csomópontban sebességhatár jelző táblák és sárga villogók kihelyezése engedélyezési 

és kiviteli terv” megnevezésű tervdokumentáció alapján a beruházás megvalósításához az 

önkormányzati tulajdonú hatvani 5434 hrsz.-ú, a 0331/38 hrsz.-ú és a 0331/46 hrsz.-ú ingatlanokon 

azzal a kikötéssel, hogy a kivitelezés során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 

maradéktalanul be kell tartani. 

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

A kivitelezési munkákat a jogosult saját költségén végezheti el. A fentiekben engedélyezett munka 

vonatkozásában a tulajdonos semmilyen kötelezettséget nem vállal a jogosult felé. 

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 21 nappal a közút nem közlekedési célú igénybevételére 

kérelmet szükséges benyújtani, a kérelmező kizárólag érvényes közút nem közlekedési célú 

igénybevételére vonatkozó engedély birtokában kezdheti meg a kivitelezést. 

Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 

vállal.  

Jelen tulajdonosi hozzájárulás 1 évig érvényes. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Robert Bosch út – 

Kölcsey utca csomópontban elhelyezésre kerülő kiegészítő forgalomtechnikai elemek tulajdonba 

vételével és üzemeltetésével kapcsolatos eljárási cselekményeket lefolytassa, és a megállapodást 

megkösse azzal, hogy a megállapodás annak aláírását követően utólagos jóváhagyásra a képviselő-

testület soron következő ülése elé terjessze. 

 

Határidő: 2019. április 15. (értesítésre) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

180/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 42. § (1) bekezdés szerinti, 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: 2019. március 31. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 

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

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

181/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 



112 

illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályaival összhangban álló, 2019. április 1. napjától 

hatályos Közbeszerzési szabályzatát. 

 

Határidő: 2019. április 1. (a szabályzat hatályba léptetésére) 

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

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 

(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

182/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok 

megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban szükséges zöldterület-

rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít uniós eljárásrend szerinti, 

nyílt eljárás keretében. 

A beszerzés becsült értéke maximum nettó 210.000.000-Ft. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a Hatvani Szolgáltató Intézmény éves 

költségvetéseibe betervezésre kerül. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban szükséges zöldterület-

rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű, maximum nettó 210.000.000.-Ft becsült értékű, 

uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 

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

testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 

2.) Gulyás Katalin, városi főkertész; 

3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 

4.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó. 

 

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

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

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban” elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

183/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban” elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 

felújítása” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény 53. § (6) bekezdése 

alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 

szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 

A beszerzés becsült értéke nettó 93.367.173.-Ft. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, 

illetve a kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 

felújítása” elnevezésű, nettó 93.367.173.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 

nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 

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

elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 

2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 

3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 

4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 

5.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó. 

 

Határidő: 2019. április 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 

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

 

184/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban” elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása 

Hatvanban” tárgyú pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri tevékenységgel a PORGIR Mérnöki 

Tanácsadó Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21. II/9.) bízza meg, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.358.900.-Ft megbízási díjért. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, 

illetve a kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 

 

Határidő: 2019. április 30. (szerződéskötésre) 

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

Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Név szerinti szavazás szükséges. Kérem Jegyző asszonyt vezesse le a szavazást. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Tisztelt Bizottság! Két határozati javaslat van, amelyről egyben fogunk szavazni, amennyiben 

kifogás nem érkezik. 

Kérem a bizottsági tagokat, hogy nevük elhangzása után mondják be szavazatukat. 

 

Bagi Miklós: igen 

Kondek Zsolt: igen 

Marján János: igen 

Palik Józsefné: igen 

Papp István: igen 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a két határozati javaslatot a bizottság 

támogatta. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

185/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 683/2018. (X. 25.) 

számú határozata alapján indult, „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

75. § (2) bekezdés b) pont alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 

rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 

alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 

 

Határidő: 2019. március 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 

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

 

186/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 

A beszerzés becsült értéke nettó 43.125.700.-Ft. 

A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez pályázati forrásból bruttó 27.544.510.-Ft, önerő 
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formájában pedig bruttó 6.080.605.-Ft összeg áll rendelkezésre. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű, 

nettó 43.125.700.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 

keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 

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

közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 

2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 

3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 

4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 

5.) Pischné Tóth Andrea Magdolna, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó. 

 

Határidő: 2019. április 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 

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

 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés a Bajcsy-Zs. út 4/a. sz. alatt lévő orvosi rendelő felújításához kapcsolódó 

döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

187/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

átruházott hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a. szám alatt 

található felnőtt háziorvosi- és fogorvosi rendelő fűtési rendszer felújításának épületgépészeti 

kiviteli tervezésével Smid László alanyi adómentes egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, 

Táncsics u. 3/1.) bízza meg 130.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a „Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő fejlesztése” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

Határidő: 2019. április 5. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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188/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

átruházott hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit út 5. fsz 1. szám alatti 

lakás teljes felújítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 4.572.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a „Lakóház felújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. április 5. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

189/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

átruházott hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit út 5. fsz 2. szám alatti 

lakás teljes felújítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Gábor Áron utca 22.) bízza meg 4.635.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a „Lakóház felújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. április 5. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés a Horváth Mihály út 3. III/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

gázkazán cseréjéről 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

190/2019. (III. 27.) 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 az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth 

Mihály út 3. III/1. szám alatti bérlakás gázkazán cseréjének munkáival Vasas Tibor egyéni 

vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/20.) bízza meg 405.000,- Ft (alanyi 

ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás” terhére 

rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

30. napirendi pont 

Tájékoztató a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. önkormányzati lakások vonatkozásában 

2018. évben végzett ellenőrzéseiről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tudom, hogy tájékoztató és egyet értek azzal, hogy ellenőrzik a bérlakásokat és leírják a 

tapasztalatokat, de lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatosan. 

Vannak olyan bérlakások, amelyekre vonatkozóan már határozat született évekkel ezelőtt ajtó, ablak 

cseréről, fűtés korszerűsítésről. Ennek tükrében, hogy így emelkednek az építőipari árak, mikor 

tervezzük végrehajtani? Mert vannak lakások, ahol nagyon komoly problémák vannak. 

 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Folyamatban van a listának a pontosítása, hogy mely önkormányzati lakásokban szükséges a 

nyílászáró cseréje, és ezt követően hozhatjuk be döntésre. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Amiről én beszélek, arról már határozat is volt, hogy ki kell javítani és azóta nem történt semmi. 

 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

A lakáskoncepcióval kapcsolatos előterjesztésre gondol Képviselő Asszony. Azóta történtek már a 

lakásokban felújítások, és azoknak a pontosítása van folyamatban, amely még nem történt meg. 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta a tájékoztató 

tudomásulvételét 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. önkormányzati lakások 

vonatkozásában 2018. évben végzett ellenőrzéseiről szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli 

előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette. 

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett 

hulladékok felszámolásáról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

191/2019. (III. 27.) 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 az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon 

található illegálisan elhelyezett hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Szé-Gé 

Trans Kft.-t (székhely: 3009 Kerekharaszt, Orgona u. 4.) bízza meg – inert hulladék esetében bruttó 
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11.811,- Ft/m3, kommunális hulladék esetében bruttó 18.669,-Ft/m3 árakon – legfeljebb bruttó 

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

Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés legionella által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat elvégzéséhez 

szükséges vízmintavételezési 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

192/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Legionella-csíraszám meghatározásával 

kapcsolatos vízmintavételezési, illetve annak vizsgálati munkálataival a Techno-víz Kft.-t 

(székhely: 5000 Szolnok, Vízmű utca 1.) bízza meg – vízmintavétel bruttó 11.049,- Ft/db; kiszállási 

díj bruttó 12.192,- Ft/alkalom egységárakon - bruttó 400.000,-Ft keretösszegig történő 

felhasználással, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben 2/a. városüzemeltetési feladatok között a környezetvédelmi feladatok 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

33. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási munkák 

megrendeléséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

193/2019. (III. 27.) 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 Hatvan város egyes közterületein elvégzendő 

szúnyog- és rágcsálómentesítési feladatok ellátásával szúnyoggyérítési munkálataival 215.000,- 
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Ft/alkalom (áfamentes) egységáron, rágcsálóirtási munkálataival 145.000,- Ft/alkalom (áfamentes) 

egységáron, továbbá szúnyoglárva-irtási munkálataival 100.000,- Ft/alkalom (áfamentes) 

egységáron a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, 

Mérgespatak u. 49.) bízza meg 3.450.000,- Ft (áfamentes) keretösszeg erejéig, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a mezőgazdasági feladatok 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

34. napirendi pont 

Előterjesztés a 2019. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésekről 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

194/2019. (III. 27.) 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 Hatvan városában a lakossági veszélyes 

hulladékgyűjtés lebonyolításával a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 

6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 

legfeljebb bruttó 3.500.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a 2019. évi Környezetvédelmi 

Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

35. napirendi pont 

Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

195/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 
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Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg a Hatvan, Bartók Béla utca 16-18. között lévő betonlapos 

folyóka helyreállítási munkálataival, a Hatvan, Babits Mihály utca végén lévő iszapfogó műtárgy 

javítási munkálataival, a Hatvan, Hősmagyar utcában, a volt TIGÁZ épülete melletti zöldfelületben 

lévő csapadékvíz-elvezető hálózat tisztító aknájának a javítási munkálataival, a Hatvan, Iskola utcai 

parkolóban lévő víznyelő akna helyreállítási munkálataival, valamint a Hatvan, Géza fejedelem utca 

2. sz. alatti ingatlan előtt található víznyelő akna szintbeemelési munkálataival összesen bruttó 

1.163.500,- összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. április 31. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

196/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Gábor Áron utca 22.) bízza meg a Hatvan, Gódor Kálmán utca 1. sz. alatti ingatlan mögött, az 

úttesten lévő víznyelő akna javítási munkálataival, a Hatvan, Eötvös utca 4. sz. alatti ingatlan, 

Iskola utca felőli oldalán lévő vízelvezető padkában lévő víznyelő akna szintbeemelési 

munkálataival, valamint a Hatvan, Kazinczy utca 21. sz. alatti ingatlan előtt található víznyelő akna 

szintbeemelési munkálataival összesen bruttó 495.300,- összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. április 31. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

36. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

197/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a hatvani Kossuth tér 1. számú 

ingatlan Iskola utca felőli oldalán lévő parkoló első parkolóhelyén és a hatvani Mikszáth Kálmán tér 

14. sz. ingatlan előtt lévő „Megállni tilos” jelzőtáblák helyére „Várakozni tilos” jelzőtáblák 

kerüljenek elhelyezésre a meglévő kiegészítő táblák változatlanul hagyásával. 

került. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

198/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a hatvani Hajós Alfréd utcai 

bölcsőde előtti útszakaszon kerüljön kihelyezésre „Várakozni tilos” jelzőtábla, alá „Kivéve áru 

rakodása” és „15 m” kiegészítő tábla. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

37. napirendi pont 

Előterjesztés parkolásgátló elemek beszerzési és telepítési 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

199/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 24.) bejárata előtt 4 db parkolásgátló elem beszerzési és telepítési munkáival a 

MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg 315.000,-Ft (alanyi ÁFA-

mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

38. napirendi pont 

Előterjesztés útcsatlakozás kivitelezési 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

200/2019. (III. 27.) 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. 
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Népkertben aszfaltos útcsatlakozás kialakítási 

munkáinak elvégzésével összesen 54 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 

Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 925.830,-Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

39. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

201/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hegyalja út és a Balassi Bálint út rossz állapotú 

betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 354,5 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 4.254.600,-Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Szinyei András önkormányzati 

képviselő járdafelújítási kerete terhére 4.000.000,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások 

között Szinyei András önkormányzati képviselő kerete terhére 254.600,- Ft erejéig rendelkezésre 

áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

40. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 

felhasználásáról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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202/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Horváth Mihály út 20. számú ingatlan előtti 

közterületen gyeprácsok telepítési munkáinak elvégzésével összesen 70 m2 felületen a KAVICSÚT 

Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 1.066.800,-Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati 

képviselő járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

203/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kazinczy utca páros oldalán a Kertész utca és a 

Szabadság út közötti szakaszon járda kivitelezési munkáinak elvégzésével összesen 106 m2 

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

bruttó 2.298.960,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati 

képviselő járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

41. napirendi pont 

Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

204/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Doktay Gyula utca, a Rákóczi út, a Béke út és a 

Bem József utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 562 m2 felületen a 

KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 6.991.150,-

Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Papp István önkormányzati képviselő 

járdafelújítási kerete terhére 4.000.000,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Papp 

István önkormányzati képviselő kerete terhére 2.991.150,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

42. napirendi pont 

Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői 

kerete egy részének felhasználásáról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

205/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Vécsey tér, a Mikes utca, a Dózsa György utca, 

a Kistelek út, a Hatvanas utca és a Köztársaság utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási 

munkáival összesen 349 m2 felületen a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron 

utca 22.) bízza meg bruttó 4.078.300,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Köves Gábor Nándorné önkormányzati 

képviselő járdafelújítási kerete terhére 4.000.000,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások 

között Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő kerete terhére 78.300,-Ft erejéig 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

206/2019. (III. 27.) 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 az Ady Endre utca, a Szent Mihály utca, a 

Batthyány utca és a Radnóti tér rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszainak a javítási munkáival 

összesen 286 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 

111.) bízza meg bruttó 3.365.500,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Köves Gábor Nándorné 

önkormányzati képviselő kerete terhére 3.365.500,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

43. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 



125 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

207/2019. (III. 27.) 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 Hatvan város belterületén történő közvilágítás 

fejlesztési munkálatok elvégzésével (45 db lámpatest, 2 db faoszlop, 6 db kandeláber, 150 m 

légkábel, 195 m földkábel) a LEDvillszer Kft.-t (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 

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

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között 1.480.335,- Ft erejéig a „Közvilágítás 

bővítése 2018. évi maradvány” terhére és 8.543.177,- Ft erejéig a „Közvilágítás bővítése” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

44. 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

208/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 

határozat mellékletében szereplő növények beszerzésével, valamint hatvani helyszínre szállításával 

a Maróti Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 47.) bízza meg bruttó 

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

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. március 31. (megrendelésre) 

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

Iroda útján 
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45. 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 nyolc 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

209/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2806/10 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Dobó tér 2. számú ingatlan 

területén 1 db ezüstfenyő és 1 db lucfenyő kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db gömb 

kőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a Dobó téren. 

 

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

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

Iroda útján 

 

210/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

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

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Szabadság u. 27. számú 

ingatlan előtti területen 1 vérszilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömb juhar 

ültetésével kerüljön pótlásra a Szabadság utcában. 

 

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

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

Iroda útján 

 

211/2019. (III. 27.) 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 1844 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületeken, természetben Hatvan, Arany J. u. 81. számú 

ingatlan előtti területen 1 db berkenyefa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db vérszilvafa 

ültetésével kerüljön pótlásra a Teleki utcában. 

 

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

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

Iroda útján 

 

212/2019. (III. 27.) 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 2647/4 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Népkert területén 1 zöldjuharfa 

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

helyszínen. 
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Határidő: 2019. április 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

213/2019. (III. 27.) 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 2514 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Dolgozók útja 9. számú 

ingatlan előtti területen 3 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 6 db 

oszlopos tiszafa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

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

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

Iroda útján 

 

214/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3978/36 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. számú ingatlan 

előtti területen 4 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 4 db díszkörtefa 

ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

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

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

Iroda útján 

 

215/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5128 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Szent Mihály u. 31. számú 

ingatlan melletti területen 1 db kocsányos tölgy kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db korai 

juharfa ültetésével kerüljön pótlásra a Szent Mihály utcában. 

 

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

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

Iroda útján 

 

216/2019. (III. 27.) 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 2250 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Jókai u. 50. számú ingatlan 

előtti területen 3 db akácfa és 1 db meggyfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 4 db 

vérszilva ültetésével kerüljenek pótlásra a Teleki úton. 

 

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

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

Iroda útján 
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46. napirendi pont 

Előterjesztés építési anyag tárolásához önkormányzati terület biztosításáról  

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

217/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az építési anyag tárolásához önkormányzati terület biztosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a ZÖFE Zöldterület-fenntartó 

és Fejlesztő Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.)  részére építési anyagok 

tárolásához 2019. március 25-től 2019. július 31-ig a Hatvan Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló hatvani 5331/21 hrsz.-ú (volt cukorgyár területén 1600 m2 területen) és a hatvani 

1930 hrsz.-ú (újhatvani kis piac területe) ingatlanokon, azzal a kikötéssel, hogy a gazdasági társaság 

köteles a tárolás során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani, a 

munkálatok befejezését követően a területeket az eredeti állapotnak megfelelően visszaállítani, 

valamint gondoskodni a tárolt anyagok vagyonvédelméről és a volt cukorgyári területen újonnan 

épült szennyvíz-csatorna és műtárgyai állagvédelméről. 

Hatvan Város Önkormányzata a tárolás során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 

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

 

Határidő: 2019. április 5. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

47. 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

218/2019. (III. 27.) 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. 
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Határidő: 2019. március 29. (pályázat kiírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

48. napirendi pont 

Előterjesztés mezőgazdasági szolgáltatási szerződés megkötéséről 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

219/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a mezőgazdasági szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló a hatvani 0492/2 hrsz.-ú, a 

hatvani 0492/3 hrsz.-ú, a hatvani 0492/4 hrsz.-ú, a hatvani 0485/1 hrsz.-ú, a hatvani 0485/3 hrsz.-ú 

és a hatvani 0510/8 hrsz.-ú ingatlanokat 2019. október 31. napjáig tartó időtartamra a Gödöllői 

Tangazdaság Zrt. részére használatra átadja tavaszi kultúra termesztés technológiai műveleteinek, 

valamint a termés betakarításának elvégzése érdekében. 

A képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés szövegét elfogadja és felhatalmazza 

Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására.  

 

Határidő: 2019. április 1. (szerződés aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

49. napirendi pont 

Előterjesztés a Szent István Általános Iskola Bosch-osztályainak szállítását végző vállalkozás 

kiválasztásáról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

220/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Szent István Általános Iskola Bosch-osztályainak szállítását végző 

vállalkozás kiválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 

a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola 

(székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) Bosch-osztályainak heti úszásoktatásra történő 
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szállításához a legkedvezőbb árajánlatot adó Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

(továbbiakban: KMKK Zrt.)  ajánlatát elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. január 1-jétől 2019. június 30-ig 

tartó időtartamra a fuvarozási szerződést a KMKK Zrt.-vel megkösse. 

 Az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezete - 750.000.-Ft +ÁFA összegben - 

Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 

rendelet 4. számú mellékletében szereplő „Egyéb szakfeladatok” költséghelyen rendelkezésre áll. 

   

Határidő: 2019. április 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján, Intézményvezető” 

 

 

50. napirendi pont 

Előterjesztés az Országos Görpark Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

221/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Országos Görpark Programhoz kapcsolódó támogatási igény 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Görpark Program felhívására 

pályázatot nyújt be a Népkertben található gördeszka pálya felújítására, átalakítására, elemeinek 

kibővítésére. A beruházás értéke előre láthatólag bruttó 20.000.000,- Ft, az elnyerni kívánt pályázati 

támogatás összege bruttó 10.000.000,- Ft, a támogatás intenzitása 50 %. A saját erő pénzügyi 

forrása Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) számú 

önkormányzati rendeletében a felhalmozási kiadások között a „Népkert fejlesztés” költséghelyen 

rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 

szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2019. április 5. (pályázat benyújtására) 

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

 

222/2019. (III. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Országos Görpark Programhoz kapcsolódó támogatási igény 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Görpark Program pályázati 

felhívására benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot 

választ. A munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 

Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Tarsoly Imre képviselő, 
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2.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 

3.) Bagyinszki Gyula Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető, 

4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

 

Határidő: 2019. április 1. (munkacsoport megalakulására) 

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

  

 

51. napirendi pont 

Egyebek 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tudom, hogy most történik Hatvanban az utak állapotának felmérése. Két helyre hívnám fel a 

figyelmet: a Ratkó József utcában, ahol a Horváth Mihály útra kanyarodunk ki, ott két hatalmas 

kátyú van, illetve a LIDL előtt a „Stop” táblánál is van egy nagy kátyú, amit csak úgy lehet 

kikerülni, ha átmegyünk a szembejövő sávba. Köszönöm szépen! 

 

Marján János bizottsági tag 

Az önkormányzat megcsinálta a híd alatt a parkolót, ez nagyon jól működik, de az odavezető út 

katasztrófa. Ráadásul egy sávra szűkül be. Ennek az útnak az állapotán jó lenne javítani. 

 

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 40 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnökhelyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


