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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. április 24-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. Veres András     ügyvéd 

 Lukács László     m.b. jegyzői irodavezető 

 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 

 Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 

 Gulyás Katalin főkertész 

 Nagy Ferenc  önkormányzati főtanácsadó 

 Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető 

 Szép Éva belső ellenőr 

 dr. Borbás Zsuzsanna Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft.- ügyvezető  

 Bagyinszki Gyula Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. – 

ügyvezető 

 Smidné Vereb Julianna Hatvani Közétkeztetési Kft. – ügyvezető 

 Maruzsné Németh Beáta Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. – 

ügyvezető 

 Széll-Fehér Martina Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. –  

  ügyvezető 

 Szarvas Dénes  könyvvizsgáló 

 

 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. 
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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 mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem hangzott el, ezért a 

bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a napirendet. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

240/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. április 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 

N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 

beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat 

kiértékeléséről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásáról 

és célprémium feladat kiértékeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

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

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 

mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat 

kiértékeléséről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

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

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 

eredményének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő az 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó az 1-5. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 

6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
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7. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal informatikai hálózatának részleges 

felújításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. irodavezető 

 

8. Előterjesztés az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

9. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Média-Hatvan Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 8-9. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 8-9. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 

10. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 

11. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

12. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 

2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

13. Előterjesztés a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú 

támogatásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

15. Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat részére új gépjármű vásárlásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. földszint 3. szám alatti üzlet megnevezésű ingatlan 

bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 12-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 12-16. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 

irodavezető 

 

17. Előterjesztés a sportcsarnok kivitelezési munkái során felhasználásra kerülő ivóvíz víz- és 

csatornadíjának továbbszámlázásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

18. Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő szolgáltatási árainak módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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19. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

20. Előterjesztés az újhatvani posta áthelyezésével kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

21. Előterjesztés a hatvani 4568/30/A/4 hrsz.-ú ingatlan közérdekű bérletének 

meghosszabbításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 17-21. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 17-21. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

        

22. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázat benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

23. Előterjesztés a Mészáros Lázár út 49-51. számú ingatlanok előtt létesülő parkolók 

kivitelezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

24. Előterjesztés a Czuczor Gergely utcában létesülő parkolók kivitelezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

25. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

26. Előterjesztés a Horváth Mihály út 5. IV/9. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

gázkazán cseréjéről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

27. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások nyílászáró cseréiről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

28. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 234/2019. (IV. 12.) számú 

határozatának módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

29. Előterjesztés Horváth Richárd és Szinyei András önkormányzati képviselők képviselői 

kereteinek részbeni felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

30. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselői kerete egy részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

31. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő és előadó a 23-31. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 
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32. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni 

felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

33. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 

34. Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

35. Előterjesztés egynyári virágok beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 32-35. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető    

Előadó 32-35. napirendi pontig: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

36. Egyebek 

Pályázatbontás 

 

Határidő: 2019. április 24. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 

beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat 

kiértékeléséről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Dr. Veres András ügyvéd úr szeretne a cégekről összefoglalóan beszámolni. 

 

dr. Veres András ügyvéd 

Tisztelt Bizottság! 

Készítettünk egy kis összefoglalót, mivel minden évben ez az az időpont, amikor a cégeket egy 

kicsit jobban áttekintjük. Átfogóan fogok beszélni a cégekről, majd az egyes napirendi pontoknál itt 

vannak az ügyvezetők és konkrét kérdéseket fognak tudni feltenni, ha szükséges. 

Öt önkormányzati cégünk van, ebből kettő közhasznú, a Média Kft. és a Beruházó Kft. A 

Közétkeztetés, az Üzemeltető Kft. illetve a Gazdasági Szolgáltató Kft. normál, Polgári 

törvénykönyv által meghatározott Kft.-ként működik, nem közhasznú. 

Van még egy nagy cégben a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.-ben érdekeltsége a városnak. 

Az nem kizárólagos tulajdon, de a tavalyi évben bekövetkezett üzletrész átruházás következtében 

majd 90 %-os tulajdonjoggal rendelkezünk. Tehát a többségi döntési befolyás Hatvan város részére 

megadatik.  

Az Egri Törvényszék Cégbírósága tartja nyilván valamennyi céget. Cégbírósági jogszabályok 

alapján rendezett a cégek állapota, valamennyi cégkivonat hatályos, cégadatváltozási eljárás 

folyamatban jelen pillanatban nincs. Minden adatváltozás a képviselő-testület határozatával 

valósulhat meg, tehát annak alapján történhet meg. 

Az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet valamennyi cég felett. Törvényességi 

felügyeleti eljárást nem kezdeményezett az elmúlt évben a mai napig egyetlen egy cég tekintetében 

sem az ügyészség. 
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Az ügyészség azt vizsgálja, hogy a cégbírósági bejegyzések alapjául szolgáló okiratok, képviselő-

testületi határozatok, az az alapján elkészült társasági szerződések és alapító okiratok a 

jogszabályok rendelkezéseinek megfelelnek-e. Esetünkben valamennyi cég tekintetében ez 

törvényes, ilyen eljárás az ügyészség részéről nem indult. 

Minden egyes cégnél van ügyvezető, felügyelőbizottság és könyvvizsgáló. Az ügyvezető 

megbízatása a képviselő-testület határozat alapján mindig határozatlan időre szól azzal, hogy a 

testület határozatával bármikor visszavonható. A munkáltatói jogokat a képviselő-testület, illetve 

annak felhatalmazása alapján Hatvan város polgármester gyakorolja. 

Három tagú felügyelőbizottság működik valamennyi cégnél. A felügyelőbizottságok ügyrend szerint 

működnek. A társaságokat érintő legfontosabb kérdések megtárgyalása előtt felügyelőbizottsági 

döntés minden esetben van. Ez melléklete a mostani előterjesztéseknek is. 

Könyvvizsgálók dolgoznak a cégeknél, a könyvvizsgálók határozott idejű szerződéssel 

rendelkeznek, valamennyi könyvvizsgáló be van jegyezve a cégbíróságon a cégkivonatba. Jelenleg 

a könyvvizsgálókat illetően semminemű módosítás nem indokolt. 

A cégek tevékenységi köreit a NAV az elmúlt időszakban szigorúan felülvizsgálja. Áttekintettük a 

Gazdasági Szolgáltató Kft. munkatársaival a cégek tevékenységi köreit és a cégjegyzékbe 

bejegyzett tevékenységi köröket, ezek összhangban vannak, ott sem szükséges semminemű 

beavatkozás. 

A gazdálkodásról is szeretnék pár szót szólni. 

Ügyvédként és a cégek jogi felelőseként fontos szabály a cégek jegyzett tőkéjének és a saját 

tőkéjének folyamatos felülvizsgálata és vizsgálata. Amennyiben a cégnek a saját tőkéje negatívba 

fordul, akkor a tulajdonosnak kötelezettségei vannak a jegyzett tőke helyreállítása érdekében. 

Szerencsére az elmúlt évek pozitív és korrekt gazdálkodásának következtében, valamennyi jegyzett 

tőke rendben áll, a saját tőkék szépen növekednek. Ez betudható annak, hogy az üzleti tervek reálisak 

és azok megtartása érdekében dolgoznak az ügyvezetők. 

Nagyon fontos, mert bárki, hitelező, üzleti partner, nézi a cégek mérlegeit, ez a fontos szabály, a 

jegyzett tőke saját tőke arányának a vizsgálata. A cégbíróság is ezt nézi, ha ott bárminemű 

negatívumba fordul a saját tőke, akkor a tulajdonosnak pótlási kötelezettsége van. 

A 2018-as évről megküldésre kerültek az előterjesztések. Eredményes üzleti évet zártak a cégek. 

Egyes cégeknél az elmúlt években nagyon sok hatósági ellenőrzés volt, itt kiemelném a 

Közétkeztetési Kft.-t. Rendben lezajlott minden, nagyon szerteágazó és összetett vizsgálatok voltak, 

amelyben nagyon szépen helyt állt a cég. 

Az ügyvezetők prémiumfeladatának az előírása 3 éve lett bevezetve, a gazdasági működéséket 

kontrolláló Szarvas Dénes úr javaslatára. Ő más városokban végzett tevékenysége alapján javasolta 

ennek a bevezetését. A számok azt mutatják, hogy ez egy jó döntés volt, mert az ügyvezetők talán 

még felelőségteljesebben és orientáltabban végzik a munkájukat. 

A felügyelőbizottságok valamennyi cég tekintetében átvizsgálták a beszámolókat és azok 

mellékleteit. A felügyelőbizottsági határozatok az előterjesztések mellékleteit képezik, melyek a 

képviselő-testület részére elfogadásra javasolják a beszámolókat. 

A cégek közszolgáltatási szerződésekkel működnek, a képviselő-testület meghatározott feladatokat a 

cégekre delegál. Ezeket a feladatokat a közszolgáltatási szerződésekben rögzítjük, és ezeket 

folyamatosan felvizsgáljuk. Módosítási igény jelen pillanatban nincs. 

Összefoglalva azt mondanám, hogy az ügyvezetés és a cégek részéről komoly munkát mutatnak ezek 

az előterjesztések, működésük a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek. 

 

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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

241/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. 
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félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 

beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

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

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2018. II. féléves feladat-végrehajtásáról szóló 

szöveges beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

242/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 

beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 

társaság 2018. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 26.155 eFt eszköz-forrás egyező 

főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a beszámoló elfogadásához és 

közzétételéhez szükséges okiratok aláírására. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

243/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 

beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Felelősségű Társaság (cg.száma: Közétkeztetési, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2.343 eFt adózott eredményét elfogadja, és a 2018. 

évi adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

244/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 

beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

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

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

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

és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2018. gazdasági évre kiírt 

célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2018. gazdasági évre kifizethető 

célprémium összegét az éves bruttó bér 20 %-ában határozza meg. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-

végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás 

utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről 

(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: 

 

245/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás 

utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2018. II. féléves feladat-végrehajtásáról szóló 

szöveges beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

246/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás 

utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 

társaság 2018. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 112.285 eFt eszköz-forrás egyező 

főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a beszámoló elfogadásához és 

közzétételéhez szükséges okiratok aláírására. 
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Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

247/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás 

utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 15.119 eFt adózott eredményét elfogadja, és a 

2018. évi adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

248/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás 

utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2018. gazdasági 

évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2018. gazdasági évre 

kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20 %-ában határozza meg. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásáról és 

célprémium feladat kiértékeléséről 

(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: 

 

249/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi 
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feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2018. II. féléves feladat-végrehajtásáról szóló 

szöveges beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

250/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásáról és 

célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)  

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 

társaság 2018. évi közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját 48.628 

eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 

beszámoló elfogadásához és közzétételéhez szükséges okiratok aláírására. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

251/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásáról és 

célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 7.023 eFt adózott eredményét elfogadja, és a 2018. 

évi adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

252/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, a 2018. évi számviteli törvény szerinti 
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beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásáról és 

célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2018. gazdasági 

évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2018. gazdasági évre 

kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20 %-ában határozza meg. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 

mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat 

kiértékeléséről 

(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: 

 

253/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, 

adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

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

tulajdonosa a társaság 2018. II. féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

254/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, 

adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről szóló 

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

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

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

tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a társaság 2018. évre szóló 

közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját 1.562.723 eFt eszköz-

forrás egyező főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a beszámoló 

elfogadásához és közzétételéhez szükséges okiratok aláírására. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

255/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, 

adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

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

tulajdonosa a társaság 34.049 eFt adózott eredményét elfogadja, és a 2018. évi adózott eredmény 

teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

256/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, 

adózás utáni eredményének felhasználásáról és célprémium feladat kiértékeléséről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

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

tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2018. gazdasági évre kiírt célprémium feladat 

értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2018. gazdasági évre kifizethető célprémium 

összegét az éves bruttó bér 20 %-ában határozza meg. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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5. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 2018. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

(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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

257/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 

2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2018. II. 

féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

258/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 

2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

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

2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a társaság 2018. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 

4.764 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét a beszámoló elfogadásához és közzétételéhez szükséges okiratok aláírására. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

259/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 

2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

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

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

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

székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 381 eFt 

adózott eredményét elfogadja, és a 2018. évi adózott eredmény teljes összegét az 

eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tisztelt Bizottság! 

A belső ellenőrzés hatalmas munkát végzett, mely nagyon átfogó ás alapos. 

Közbeszerzéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Az anyagban szerepel, hogy a 2017. évben megkötött 

irodaszer közbeszerzésre vonatkozó szerződés teljesítésekor hibát észleltek a belső ellenőrök. 

„A 2018. évi rendelések számlázása során nem a közbeszerzésben elfogadott árak alapján, hanem 

attól eltérő, magasabb áron állították ki a számlákat. Ezen probléma felülvizsgálata folyamatban 

van.” 

A túlszámlázással mekkora kár érte az önkormányzatot? Mikor került ez megállapításra? Jelenleg hol 

tart a kivizsgálása? Van-e személyi felelőse? Hogyan fordulhatott elő a folyamatba épített ellenőrzés 

ellenére, hogy ez megtörtént? 

 

Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető 

Tisztelt Bizottság! 

Ellenőrzéskor észrevételeztük, hogy irodaszer beszerzésnél nem egyeznek az árak a közbeszerzési 

szerződésben szerepeltetett árakkal. Ekkor mi ezt jeleztük az illetékes irodák – a Műszaki és a 

Gazdálkodási Irodák - felé, akik a szükséges intézkedést megtették. 

Konkrétumot most nem tudok mondani, de a pénzügy visszakereste a kérdéses számlákat. 

 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

Tisztelt Bizottság! 

Tavaly év elején volt ez a dolog, amikor az első megrendelések történtek. A megrendelések után 

megérkeztek a számlák, ezen számlák felülvizsgálata megtörtént és visszaküldtük a cég felé azokat. 

A következő számlák pedig már a közbeszerzésnek megfelelőn kerültek kiállításra, javításra. 

A cégnél váltás volt, más lett az ügyintéző, de a nem megfelelően kiállított számlák sztornózásra 

kerültek, így kár nem érte az önkormányzatot. 

 

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: 

 

260/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi éves belső ellenőrzési 

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

testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által készített, 2018. évi belső 

ellenőrzésének végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 

elfogadja. 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal informatikai hálózatának részleges 

felújításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

261/2019. (IV. 24.) 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 Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnak az 

információs pult, a központi iktató, az anyakönyvvezetői irodák, az ebédlő, a gondnokság, a 

Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Pályázati Osztály elhelyezésére szolgáló 

épületrészeiben az informatikai és a telekommunikációs hálózat infrastruktúrájának 

felújításával Varga Ivett egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Apafi utca 50.) bízza meg 

4.477.181,- Ft összegben (alanyi adómentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 

22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „közös önkormányzati hivatal 

informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. május 31. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a rendelettervezetről. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

262/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról szóló 

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

Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Média-Hatvan Nonprofit 

Közhasznú Kft. részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Végre megtörténik, hogy nem a város lakosainak, és a kórház zavarására működik majd a Jam 

Garden, hanem végre kikerül a Népkertbe, amit régen meg kellett volna már tennünk. 

Ott is közel van a kórház, de azért kicsit távolabb van a várostól. Nagyon sok panasz érkezett a 

Kastélykert útról, az Ifjúság útról az idősebek részéről, hogy zavarja őket ez a nagy zaj, még a 

zajvédő fal ellenére is. 

Nagyon tudom támogatni. 

 

Marján János bizottsági tag 

Én annyira nem örülök, hogy kikerül a Népkertbe, mert egy elég barátságos hely, ahol eddig volt és 

sok, a városunktól távol élő embert csábít ide, akár külföldről is. 

Kinn a Népkertben nem lesz egyszerű megvalósítani, de én szurkolok mindenkinek. 

 

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

határozati javaslat „A” részéről. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

263/2019. (IV. 24.) 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 Média-Hatvan Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2019. május 5-től 2019. szeptember 15-ig a Népkert területén 5000 m2 közterületet 

díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja. 

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

Felelős: Hatvan város polgármestere  

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

264/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
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Mojzes-Nagy Marcell, Jakabovits Szófia, Kis Fanni, Versényi Máté, Lévai Levente, 

Balázs Barnabás, Németh Benedek és Kovács Noel gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri 

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

igénybe. 
 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 320.000,- Ft – azaz 

Háromszázhúszezer forint – támogatást biztosít. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan 

Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő 

„Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

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

 

11. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről 

(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

Szeretném megköszönni az adóosztály munkáját, mert az önkormányzati bevételek teljesülése 

nagymértékben köszönhető az ő hatékony munkájuknak. 

Összefoglalóan szeretnék beszélni az adóbeszámoló és a zárszámadás kapcsán. 

Elkészítettük az önkormányzat 2018. évi zárszámadását. Az intézmények, az önkormányzat és a 

hivatal beszámolója is határidőre feladásra került a KGR rendszerbe. 

Elmondható, hogy a bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően majdnem 100 %-ban 

teljesültek, a kiadások pedig 69, 9 %-ban. 

Bevételi oldalon a helyi adók aránya nagy a saját bevételeken belül, tehát elég szépen teljesültek. Év 

végén az adófeltöltésből több pénz keletkezett, mint amit mi előzőleg számba vettünk. Túlteljesítés 

mutatkozik az iparűzési adó vonatkozásában. 

Kiadási oldalon elmondható, hogy likviditási gondjaink az elmúlt évben nem voltak. A működési 

kiadások folyamatosan teljesültek, néhány felhalmozási kiadás elhúzódott, átjött a 2019. évre. 

Elég szép összegű pénzmaradvánnyal számolhatunk, egyrész a többletbevételekből eredően, 

másrészt az áthozott kötelezettséggel kapcsolatosan. 

A 2019. évi költségvetésbe elég sok szabad pénzmaradványt tudtunk beépíteni, amelyhez új 

feladatokat tudtunk rendelni. 

Szeretném elmondani, hogy 35 évi szolgálat után az idei volt az utolsó zárszámadás, amelyet 

elkészítettem, mert nyugdíjba megyek. Kívánok a bizottság tagjainak további jó munkát és sikeres 

együttműködést a kollégákkal. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Köszönjük szépen irodavezető asszony eddigi munkáját és kellemes nyugdíjas éveket kívánunk az 

unokákkal. 

 

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: 

 

265/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót, 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással az önkormányzat 

2018. évi helyi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2018. 

évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

266/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról, a 2018. évi gazdálkodásáról 

és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi gazdálkodásról és 

annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelettervezetről. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

267/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat zárszámadásáról szóló előterjesztést és az önkormányzat 

2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és a mellékelt 

rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

268/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány 

(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) részére bruttó 40.000,- Ft azaz Negyvenezer forint 

támogatást nyújt az alapítvány és a Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

által szervezett fúvószenekari találkozó 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” 

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú 

támogatásról 

(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: 

 

269/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 

Hatvan, Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott és jóváhagyott 

sportfejlesztési támogatáshoz szükséges bruttó 77.598 e Ft összegű saját forrást biztosít. 

Az önerő biztosításhoz szükséges bruttó 77.598 e Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a 

felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan Egyesület- Sportfejlesztési program pályázati önrész” 

költséghelyen rendelkezésre áll.   

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

támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. április 30. (támogatási szerződés aláírására) 

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

Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat részére új gépjármű vásárlásáról 

(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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

270/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Mezei Őrszolgálat részére új gépjármű vásárlásáról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlat 

tevő Kaposvár-Car Kft.-től (7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.; adószám: 11921941-2-14; cégjegyzék sz.: 

14-09-304336, képviseli: Kovács Levente János ügyvezető) egy szahara bézs színű Dacia Duster 

típusú gépjárművet vásárol bruttó 5.084.000,- Ft értéken a megrendeléstől számított 10 napos 

birtokba vételi határidővel. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépjármű megrendelésére, a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, valamint az adásvételi szerződés aláírására. 

A gépjármű beszerzéséhez a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 

„gépjármű beszerzés (Mezőőri Szolgálat részére)” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. május 31. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. földszint 3. szám alatti üzlet megnevezésű ingatlan 

bérbeadására vonatkozó pályázat 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: 

 

271/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

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

Hatvan, Erzsébet tér 3. földszint 3. szám alatti 30 m2 alapterületű üzlet megnevezésű ingatlan 

bérbeadására a határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

 

Határidő: 2019. április 26. (pályázat kiírására) 

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

Előterjesztés a sportcsarnok kivitelezési munkái során felhasználásra kerülő ivóvíz víz- és 

csatornadíjának továbbszámlázásáról 

(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: 

 

272/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a sportcsarnok kivitelezési munkái során felhasználásra kerülő ivóvíz víz- 

és csatornadíjának továbbszámlázásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő volt 

cukorgyári területen, a hatvani 5331/40 hrsz.-ú földrészleten épülő sportcsarnok kivitelezési munkái 

során szükséges vízfelhasználást biztosítja a területen lévő ivóvízrendszerekből a kivitelező 

„VARIABAU” Kft. részére. A képviselő-testület a víz díjának továbbszámlázása, a díjak 

megtérítése érdekében a határozat mellékletét képező, víz- és csatornadíj továbbszámlázásáról szóló 

szerződést köt a „VARIABAU” Kft.-vel. 

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

 

Határidő: 2019. május 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő szolgáltatási árainak módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Nagyon sajnálom, hogy intézményvezető úr nincs most itt.  

Igen jelentős lesz az áremelkedés, ha most az új táblázatot megnézem. Mi indokolja ezt? 

Tudom, hogy nagyon szép a strand most már, elég kedvelt hely is, de azért elég borsos árak lesznek, 

nem tudom, hogy így is kedvelni fogják-e a látogatók. 

 

Papp István bizottsági elnök 

A Hatvan Kártyával és hatvani lakcímkártyával rendelkező lakosoknak 20 Ft-tal csökkent a tavalyi 

árhoz képest. Valamint sok kedveszmény is bekerült. 

Az történt, hogy voltak olyan alkalmak, amikor a hatvaniak nem tudtak bemenni a strandra. 

Buszokkal érkeztek más településekről, ami nem baj, de a hatvaniakat egy kicsit előnybe szeretnénk 

részesíteni. Csak ez az intézkedés oka. Ezzel az árkalkulációval semmiféle hátrány nem éri a 

hatvaniakat, sőt inkább kedvezőbb lesz számukra. 

A strandok összehasonlításával, azt láttuk, hogy a hatvani volt a legolcsóbb árfekvésű. 

Most is lesznek beruházások, például lesz árnyékoló háló a melegvizes medencénél, új lesz a 

vizesblokk. Ezt az önkormányzat saját erőből megoldja. 

Tehát egy kicsit a hatvaniak érdekét szeretnénk védeni. 
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Marján János bizottsági tag 

Az önkormányzat saját erőből megoldja ezeket a beruházásokat és azért az ár-érték arányt 

figyelembe kell venni. Illetve a megtérülést. Ha külsősként megyek máshová strandra, velem is 

megfizettetik az árat. 

Itt, Hatvanban, amit most meghatároz az önkormányzat árat – véleményem szerint -, nem drága. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

A lakcím kártyával pedig bővült a köre azoknak, akik igénybe vehetik a kedvezményeket. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

273/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Strandfürdő szolgáltatási árainak módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a 

Hatvani Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) működési rendjének 2019. június 1-jétől érvényes 

bérlet és jegyárakra vonatkozó mellékletét. 

 

Határidő: 2019. május 10. (üzemeltető értesítésére) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

274/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem részére című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapesti 

Műszaki és Gazdasági Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéke (1111 Budapest, 

Műegyetem rkp. 3-5. K épület mf.33., a továbbiakban: BME) részére ahhoz, hogy a Hatvan Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 5042/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő, Köztársaság utcai 

csapadékvíz átemelő szivattyúházban mintavevő készüléket helyezzen el, a városi csapadékvíz 

hálózatból mintát vegyen további vizsgálatok elvégzése céljából. 

Hatvan Város Önkormányzata a tevékenység során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 
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vállal és a BME köteles a tevékenység során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 

maradéktalanul betartani. 

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

 

Határidő: 2019. május 6. (kérelmező értesítése) 

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

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés az újhatvani posta áthelyezésével 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

275/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az újhatvani posta áthelyezésével kapcsolatos döntésekről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan 3. postának az önkormányzati 

tulajdonú Hatvan, Rákóczi út 29. szám alatt található épületbe történő áthelyezéséhez szükséges 

biztonságtechnikai rendszer kiépítésével az MPT Security Magyar Posta Takarék Biztonsági és 

Logisztikai Zrt.-t (székhely: 1152 Budapest, Telek utca 5.) bízza meg bruttó 1.498.801,- 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 „Rákóczi út 29. ingatlan” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. április 30. (szerződéskötésre) 

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

 

276/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az újhatvani posta áthelyezésével kapcsolatos döntésekről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan 3. postának az önkormányzati 

tulajdonú Hatvan, Rákóczi út 29. szám alatt található épületbe történő áthelyezéséhez szükséges 

informatikai rendszer kiépítésével az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.-t (székhely: 

1142 Budapest, Szihalom u. 7.) bízza meg bruttó 826.821,- 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 „Rákóczi út 29. ingatlan” 

költséghelyen 407.974,- Ft erejéig, valamint az általános tartalék költségkeret terhére 418.847,- Ft 

erejéig rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. április 30. (szerződéskötésre) 

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

Előterjesztés a hatvani 4568/30/A/4 hrsz.-ú ingatlan közérdekű bérletének 

meghosszabbításáról 

(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: 

 

277/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 4568/30/A/4 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, 

Horváth Mihály út 5. számú társasház földszintjén található 13,4 m2 alapterületű kiskereskedelmi 

egység funkciójú nem lakás célú helyisége bérleti szerződésének időtartamát öt év határozott 

időtartammal meghosszabbíthatja és 2019. május 27-től 2024. május 26-ig terjedő időtartamra 

bérbe adja Magyar István Zoltánné (lakóhelye: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 7/C. 2/6.) részére 

bruttó 40.200,- Ft/hó bérleti díjért az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 47. §-ában rögzített 

feltételekkel. 

 

Határidő: 2019. május 21. (bérleti szerződés aláírására) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázat benyújtásáról 

(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: 

 

278/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás ”c.” alcél, belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

című pályázati felhívásra a Bajcsy-Zsilinszky út Teleki út és Mátyás király utca közötti 

szakaszának, a Teleki út Bajcsy-Zsilinszky út és Jókai utca közötti szakaszának, valamint a Thököly 

utca Teleki úti csatlakozási rész felújítására vonatkozóan. A pályázat becsült összköltsége bruttó 

66.168.067,- Ft. Az igényelt támogatási összeg 30.000.000,- Ft. A pályázat benyújtásához 

36.168.067,- Ft pályázati önerő szükséges.  
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A pályázati önrész Hatvan Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A 

képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a 

pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: 2019. május 31. (pályázat benyújtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a Mészáros Lázár út 49-51. számú ingatlanok előtt létesülő parkolók 

kivitelezéséről 

(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: 

 

279/2019. (IV. 24.) 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 Mészáros Lázár út 49–51. számú ingatlanok 

előtti területen parkolók kivitelezési munkáinak elvégzésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 

Budapest, Csertő utca. 6-8. 4/111.) bízza meg bruttó 5.504.294,- 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. május 20. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés a Czuczor Gergely utcában létesülő parkolók kivitelezéséről 

(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: 

 

280/2019. (IV. 24.) 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 Czuczor Gergely utcában létesülő hatvani 4130 

hrsz.-ú ingatlan területén parkolók kivitelezési munkáinak elvégzésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: 

1144 Budapest, Csertő utca. 6-8. 4/111.) bízza meg bruttó 5.512.308,- 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  
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rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. május 20. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

25. 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 három 

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

281/2019. (IV. 24.) 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 P. Lukács Pelbárt 

utcának a P. Kriszten Rafael utcai csomópontjába „Megállni tilos” jelzőtábla kerüljön elhelyezésre. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

282/2019. (IV. 24.) 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 Bajcsy-Zsilinszky útnak 

a Vasút utcai csomópontjába „Megállni tilos” jelzőtábla kerüljön elhelyezésre. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

283/2019. (IV. 24.) 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 Majtényi utca Bezerédi 

utcai kereszteződésébe forgalomtechnikai tükör kerüljön elhelyezésre. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés a Horváth Mihály út 5. IV/9. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

gázkazán cseréjéről  

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

284/2019. (IV. 24.) 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 5. IV/9. szám alatti bérlakás gázkazán cseréjének munkáival Vasas Tibor egyéni 

vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/20.) bízza meg 403.000,- 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” költséghely terhére 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások nyílászáró 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: 

 

285/2019. (IV. 24.) 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 

• Hatvan, Pázsit út 1. fsz. 1/A. számú lakásban a szobai ablakok, valamint a bejárati ajtó, 

• Hatvan, Horváth Mihály út 1. 3/7. számú lakásban a konyhai, fürdőszobai, szobai ablakok és az 

erkélyajtó, 

• Hatvan, Pázsit út 7. fsz. 1. számú lakásban a szobai ablakok, 

• Hatvan, Gódor K. u. 2. 1/15. számú lakásban a konyhai, szobai ablak, erkélyajtó, valamint a 

bejárati ajtó, 

• Hatvan, Legány Ödön u. 65/2. 1/4. számú lakásban a konyhai és szobai ablakok, 

• Hatvan, Legány Ödön u. 65/2. 1/3. számú lakásban a szobai ablakok, 

• Hatvan, Legány Ödön u. 65. 1/4. számú lakásban a konyhai, a fürdőszobai és szobai ablakok, 

• Hatvan, Legány Ödön u. 65. fsz. 2. számú lakásban a konyhai és szobai ablakok, 

• Hatvan, Pázsit út 7. fsz. 1/A. számú lakásban a szobai ablakok és a bejárati ajtó, 

• Hatvan, Pázsit út 24. fsz. 1. számú lakásban a bejárati ajtó, 

• Hatvan, Hatvanas u. 4. I/2. számú lakásban a szobai ablakok, 

• Hatvan, Legány Ödön u. 65. fsz. 1. számú lakásban a szobai ablakok 

cseréjével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 

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

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás” költséghelyen 
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rendelkezésre áll. 

Határidő: 2019. április 30. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 234/2019. (IV. 12.) számú 

határozatának 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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

286/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 234/2019. (IV. 12.) sz. határozatát módosítja, 

és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

„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 szavatossági javítás keretében megrendeli a 

Fábián Képzőművészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-től (székhely: 2100 Gödöllő, Mátyás 

Király utca 101.) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) épületének 

a homlokzatán lévő 6 db falkép lecserélését, új képek legyártását és felszerelését.  

Amennyiben a Fábián Képzőművészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. a jelenlegi falképek 

leszerelését és az új képek felszerelését nem vállalná, úgy Hatvan Város Önkormányzata a Fábián 

Képzőművészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. költségére elvégezteti a szerelési munkát a 

legkedvezőbb ajánlatot tevő Norma-Bau Építő Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 

22.) bruttó 444.500,- Ft vállalkozási díjért. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „vagyongazdálkodás” 

költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 

Határidő: azonnal (értesítésre) 

     2019. július 31. (kijavításra) 

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

Iroda útján 

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés Horváth Richárd és Szinyei András önkormányzati képviselők képviselői 

kereteinek részbeni 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 határozatokat hozta: 
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287/2019. (IV. 24.) 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 1 db háromszögmászóka beszerzésével a 

HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.)  bízza meg bruttó 254.635,- Ft összegben, 

mint a termék kizárólagos gyártóját és forgalmazóját. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd képviselői kerete 

terhére bruttó 254.635,- Ft összeg erejéig biztosított. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

288/2019. (IV. 24.) 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 1 db ovivár, 1 db egyszemélyes gyaloglógép és 1 

db négyszögletű mászótorony – tűzoltórúd-hatfokú mászókával beszerzésével a HAÁSZ Kft.-t 

(székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.)  bízza meg összesen bruttó 1.778.000,- Ft összegben, 

mint a termékek kizárólagos gyártóját és forgalmazóját. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között Szinyei András képviselői kerete 

terhére bruttó 1.778.000,- Ft összeg erejéig biztosított. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselői kerete egy részének felhasználásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéshez 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: 

 

289/2019. (IV. 24.) 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 Szabadság utca 25. számú társasház előtti 

szerviz úton 6 férőhelyes parkoló kivitelezési munkáinak elvégzésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: 

1144 Budapest, Csertő utca. 6-8. 4/111.) bízza meg bruttó 2.587.507,- 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 feladatok között Lestyán Balázs önkormányzati 

képviselő képviselői  kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. május 20. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

https://www.google.hu/maps/place/2000+Szentendre+Bükkös-part+23%2Fa.
https://www.google.hu/maps/place/2000+Szentendre+Bükkös-part+23%2Fa.
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31. napirendi pont 

Előterjesztés Kondek Zsolt 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: 

 

290/2019. (IV. 24.) 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 Toldi utca és a Teleki út rossz állapotú 

betonjárdáinak a javítási munkáinak elvégzésével összesen 107 m2 felületen a NORMA-BAU Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 1.246.566,-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 Kondek Zsolt önkormányzati képviselő 

járdafelújítási kerete terhére 1.246.566,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

291/2019. (IV. 24.) 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 Toldi utca, az Arany János utca, az Utász utca, 

a Huszár utca és a Buzogány utca rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszainak a javítási munkáinak 

elvégzésével összesen 541 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 

6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 5.361.821,-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 Kondek Zsolt önkormányzati képviselő 

járdafelújítási kerete terhére 2.753.434,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között 

Kondek Zsolt önkormányzati képviselő kerete terhére 2.608.387,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni 

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: 
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292/2019. (IV. 24.) 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 

Hatvan, Pázsit u. 7-9. számú ingatlan előtti közterület tereprendezési és füvesítési munkáinak 

elvégzésével a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Thán 

Károly u. 3-5.) bízza meg bruttó 301.803,-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 feladatok között Lestyán Balázs képviselői 

keretének terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

33. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

293/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4568/54 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. számú 

ingatlan melletti területen 1 platánfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa 

ültetésével kerüljön pótlásra a Gódor Kálmán utcában. 

 

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

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

Iroda útján 

 

294/2019. (IV. 24.) 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 446 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületeken, természetben Hatvan, Baross Gábor u. 2. számú 

ingatlan előtti területen 2 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db gömbkőrisfa 

ültetésével kerüljenek pótlásra a Munka utcában. 

 

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

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

Iroda útján 
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295/2019. (IV. 24.) 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 2738/10 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Kastélykert u. 1. számú 

ingatlan melletti területen 1 db berkenyefa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa 

ültetésével kerüljön pótlásra a Zagyva-ligetben. 

 

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

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

Iroda útján 

 

296/2019. (IV. 24.) 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 4184/5 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben Hatvan, Óhatvani temető területén 2 db 

nyugati tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db oszlopos tiszafa ültetésével 

kerüljenek pótlásra a temető területén. 

 

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

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

Iroda útján 

 

297/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság módosítja a 209/2019. (III. 27.) számú 

határozatát oly módon, hogy a „Hatvan, Dobó tér 2. számú ingatlan területén” szövegrész helyébe a 

„Hatvan, Dobó tér 1/A. számú ingatlan előtti területen” szövegrész lép. 

 

Határidő: azonnal 

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

Iroda útján 

 

 

34. 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: 

 

298/2019. (IV. 24.) 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 

1.026.287,- 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. 
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Határidő: 2019. április 30. (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

35. napirendi pont 

Előterjesztés egynyári virágok 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: 

 

299/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Bizottsága 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 7-29. számú ingatlanok előtt ültetendő egynyári virágok beszerzésével és 

helyszínre szállításával Horváth Tihamér egyéni vállalkozót (székhely: 3016 Boldog, Béke u. 40.) 

bízza meg bruttó 438.440,- 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: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

36. napirendi pont 

Egyebek 

 

Papp István bizottsági elnök 

Pályázatbontás következik. 

 

Rékasi Éva osztályvezető 

Tisztelt Bizottság! 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Mitsubishi L200 típusú gépjármű, amely ez idáig a mezei 

őrszolgálat használatában volt, több alkalommal, pályázat útján történő értékesítésre volt 

meghirdetve. 

Csekély érdeklődés mellett végül egy pályázat érkezett. 

A gépjármű bruttó vételára bruttó 4.600.000 Ft értéken került megállapításra. 

Bontom a pályázatot. 

A bruttó vételár 10 %-át kellett a pályázat benyújtásával egyidejűleg biztosítékként megfizetni, 

melyről a bizonylat itt is van. 

Tehát a pályázó Csizmazia Erzsébet. A pályázata a pályázati kiírásnak megfelel, határidőben került 

benyújtásra. 

Amennyiben a bizottság a pályázatot elfogadja, képviselő-testület elé kerül beterjesztésre 

döntéshozatalra. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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300/2019. (IV. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Mitsubishi L200 típusú önkormányzati 

tulajdonú gépjármű elidegenítésére a Csizmazia Erzsébet 2162 Őrbottyán, Arany J. u. 41. sz.  alatti 

magánszemélytől érkezett pályázatot érvényesnek minősítette.  

 

 

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 


