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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. május 28-án, 1000 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Bagi Miklós     bizottsági tag   

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

 Marján János bizottsági tag igazoltan távol. 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta     jegyző 

 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 

 Nagy Ferenc  önkormányzati főtanácsadó 

 dr. Borbás Zsuzsanna Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft.- ügyvezető  

 

 Molnár Martina     jegyzőkönyvvezető 

 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

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

Városfejlesztési Bizottság 4 tagja jelen van. A bizottság határozatképes. 

 

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

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

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

szavazzanak a javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 
 

Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívóban szereplő 35. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztést: 

 

• Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő növénytelepítésekről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

         Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

         Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 
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Papp István bizottsági elnök 

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

 

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

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

napirendjére. 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

napirendjét. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

319/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. május 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 

N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

 

1. Előterjesztés megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 

szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó 

megbízási díj átvállalásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

 

2. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. irodavezető 

 

3. Előterjesztés a gyermeket nevelő családok pénzügyi támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

4. Előterjesztés nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 3-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 3-4. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 

5. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság 

részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 

6. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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7. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás megszűnéséről és a 

vagyonszaporulat tagok közötti felosztásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

8. Előterjesztés támogatási céltartalék részbeni felhasználásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

9. Előterjesztés a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

10. Előterjesztés a Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

11. Előterjesztés a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

12. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 3000 Hatvan, Erzsébet tér 1. szám alatt 

lévő üzlet megnevezésű ingatlan megosztásához 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 6-14. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  

Előadó 6-14. napirendi pontig: Johancsik Mónika pénzügyi és költségvetési  

osztályvezető  

 

15. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola fűtési rendszerének átalakításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés földút járhatóvá tételéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

17. Előterjesztés földút karbantartási munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

18. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

19. Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2018. évi végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

20. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2018. évi ellátásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

21. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 2614/1 hrsz.-ú ingatlanon 

lévő nem lakáscélú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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22. Előterjesztés a hatvani 2684/21, 2684/24 és a 2684/25 hrsz.-ú földrészletek telekhatár-

rendezésével kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

23. Előterjesztés a hatvani 0335/27 hrsz.-ú földrészlet adás-vételével kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 15-23. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 15-23. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető       

 

24. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 

statisztikai összegezésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

25. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

26. Előterjesztés a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

27. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 2019. évi pályázatról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

28. Előterjesztés a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívásra 

benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

29. Előterjesztés az Országos Polgárőr Szövetség pályázati felhívásához kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

30. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület sportfejlesztési programjához szükséges 

tulajdonosi nyilatkozat megadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

31. Előterjesztés az Országos Futópálya-építési Programhoz kapcsolódó támogatási igény 

benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő 24-31. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 24-31. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

32. Előterjesztés a Népkert elektromos hálózatának a bővítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

33. Előterjesztés ipari parki ügyfélkapcsolat fejlesztéssel kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

34. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó a 32-34. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 
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35. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

36. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő növénytelepítésekről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

37. Egyebek 

 

Határidő: 2019. május 28. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 

szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó 

megbízási díj átvállalásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

320/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 

szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó megbízási díj 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Széchenyi Zsigmond 

Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári 

terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó megbízási díj átvállalása tárgyában a tulajdonában 

álló terület nagysága arányában a határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti 

tartalommal. 

  

A 2019. évre vonatkozó megbízási díj összeg átvállalására a pénzügyi fedezet bruttó 15.868.650,- 

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

önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között rendelkezésre áll. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-

medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2019. május 31. (megállapodás aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 



188 

 

2. napirendi pont 

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

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendelettervezetről. 

  

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

321/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 

és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a gyermeket nevelő családok pénzügyi támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendelettervezetről. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

322/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a gyermeket nevelő családok pénzügyi támogatásáról szóló előterjesztést, 

és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendelettervezetről. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

323/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi 

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

testületnek. 
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5. napirendi pont 

Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság 

részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta a határozati javaslat „A” 

pontjának elfogadását, kérte, hogy szavazzanak határozati javaslatról. 

  

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

324/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani Rendőrkapitányság 

„Balesetmegelőzési nap” rendezése céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja, a 

Népkertet 2019. június 4. napján. 

 

Határidő: 2019. június 2. (hatósági engedély kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági iroda útján 

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Úgy tudjuk, hogy januártól átmegy minden ilyen hulladékkezelés állami tulajdonba és a társulások 

szerepe megszűnik. 

 

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

négy határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

325/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi 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 és elfogadta a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi zárszámadási javaslatát, 

melyek az alábbi tételeket részletezik: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 

(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét             7.358.441  Ft-ban 

b)  kiadási főösszegét                                                                     5.686.644 Ft-ban 

állapítja meg. 

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában a határozat mellékletben található. 

Egyenleg: 11.413.798  Ft 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2018. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában szavazati 

jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

326/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi 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 és elfogadta a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi pénzmaradványát az 

alábbiak szerint: 

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

pénzmaradványa: 11.413.798 Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

▪ tartalék:  413.798 Ft 

▪ 2019. évi  kiadásra beépítve: 11.000.000 Ft. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2018. 

pénzmaradványa elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

327/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 2.939.809.383 Ft főösszeggel 

elfogadja. 

A Társulás vagyonmérlegét a határozat melléklete tartalmazza. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2018. évi 

vagyonmérlege elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

328/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló 

kimutatását a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2018. évi 

adósságot keletkeztető ügyletei elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően 

gyakorolja. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás megszűnéséről és a 

vagyonszaporulat tagok közötti felosztásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

329/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás megszűnéséről és a 

vagyonszaporulat tagok közötti felosztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 

Társulás tagja a társulási tanács soron következő ülésén igennel szavaz arra, hogy a Hatvan és 

Térsége Szennyvíz-beruházási Társulást – mivel annak célja megvalósult - annak tagjai a társulási 

megállapodás X. rész 3. a) pontja alapján közös megegyezéssel megszüntessék. A képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy szavazati jogát jelen határozati javaslatnak 

megfelelően gyakorolja. 

 

Határidő: a társulási tanács soron következő ülése 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

330/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás megszűnéséről és a 

vagyonszaporulat tagok közötti felosztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 

Társulás tagja a társulást közös megegyezéssel megszüntető okiratot a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társulást 

megszüntető okiratot aláírja. 
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Határidő: soron következő társulási tanácsülés 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés támogatási céltartalék részbeni felhasználásról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

331/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a támogatási céltartalék részbeni felhasználásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében meghatározott 35 millió Ft támogatási céltartalékból 800.000,- Ft, azaz 

nyolcszázezer forint felhasználásához az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek 

támogatására, valamint 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint felhasználásához az első lakáshoz 

jutók támogatására.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 

 

9. napirendi pont 

Előterjesztés a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

332/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti 

Alapítvány (3000 Hatvan, Kisfaludy u. 23.) részére 250.000,- Ft azaz Kettőszázötvenezer forint 

támogatást nyújt a 13. kurzuszáró koncert költségeinek fedezetére.  

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

22.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2019. június 15. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány támogatásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

333/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány támogatásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) részére 227.000,- Ft azaz Kettőszázhuszonhétezer forint 

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

fennállásának 125. évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepi gálaest költségeinek fedezetére. 

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

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

 

Határidő: 2019. június 5. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

334/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 

(1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. V/10.) részére 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint támogatást 

nyújt a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvény megszervezésének 

kiadásaira.  

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

22.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2019. június 15. (a támogatási szerződés megkötésére)     

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

335/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2018. évi beszámolójának 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2018. évi 

beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 

 

Határidő: 2019. június 15. 

 Felelős: „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke” 

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

336/2019. (V. 28.) 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 18. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva az 

önkormányzati tulajdonú Mercedes Sprinter 208 DCI típusú MSC-477 forgalmi rendszámú 

gépkocsi értékesítésére a  határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

 

Határidő: 2019. május 31. (pályázat kiírására)     

Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján” 
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14. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 3000 Hatvan, Erzsébet tér 1. szám alatt 

lévő üzlet megnevezésű ingatlan megosztásához 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

337/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 3000 Hatvan, Erzsébet tér 1. 

szám alatt lévő üzlet megnevezésű ingatlan megosztásához című előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a hatvani 3016/A/1 hrsz.-

ú, természetben 3000 Hatvan, Erzsébet tér 1. sz. alatti, a valóságban 73,58 m2 nagyságú, Kocsis 

Attiláné tulajdonát képező üzlet megnevezésű ingatlan megosztásra kerüljön és a változási vázrajz 

szerint kialakuló  3016/A/13 hrsz.-ú 32,98 m2 nagyságú és a 3016/A/14 hrsz.-ú 40,54 m2 

ingatlanokat a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának Földhivatali Osztálya 

bejegyezze, valamint ezen változások szerint a társasházi alapító okirat módosításra kerüljön.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2019. június 15. (jognyilatkozatok megtétele) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola fűtési rendszerének átalakításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

338/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szent István Általános Iskola fűtési rendszerének átalakításáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István 

Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) fűtési rendszerének átalakításával (4 db 

radiátor cseréje és áthelyezése az ebédlőben) a Klauben Gold Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Nyárfa 

u. 14.) bízza meg bruttó 775.970,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. (székhely: 

3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) között létrejött együttműködési megállapodás szerint az 
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intézmény működési kiadásából kerül finanszírozásra. 

 

Határidő: 2019. június 11. (szerződéskötésre) 

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

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés földút járhatóvá tételéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

339/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a földút járhatóvá tételéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 

Hatvan, Bem József utca 55.) bízza meg a Görög utca rossz állapotú földutas szakaszainak a javítási 

munkáival összesen 420 m2 felületen bruttó 1.714.500,-Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

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

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés földút karbantartási munkáiról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

340/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 

Hatvan, Bem József utca 55.) bízza meg a Sóderos utca és a Görbe utca rossz állapotú földutas 

szakaszainak a javítási munkáival összesen mintegy 8000 m2 felületen bruttó 2.286.000,-Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

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

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

341/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 

intézmények 2019. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének 

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

költségfelosztással. 

 

Határidő: 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 

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

 

342/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani 

Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) épületében található 6 db gyermekmosdóban 

elválasztófalak cseréinek, a folyosók és a mosdók tisztasági festési munkáinak lambéria cserével 

együtt, valamint a méhecske csoportszoba laminált padló burkolat cseréinek elvégzésével a Norma-

Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 3.573.780,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. június 7. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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343/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Napsugár 

Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.) épületében lévő tornaszoba felújítási munkáinak (50 m2 

linóleum csere parkettára, lábazat javítása, lambéria bontása, 3 db radiátor cseréje és festési 

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

meg bruttó 1.939.992,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. június 7. (szerződéskötésre) 

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

 

344/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Brunszvik 

Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) épületében található 1 db gyermekmosdó teljes 

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

bízza meg bruttó 3.279.536,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. június 7. (szerződéskötésre) 

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

 

345/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Óhatvani Védőnői 

Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.) épületének teljes belső festési munkáinak elvégzésével 

a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 812.800,- 

Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. június 7. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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346/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Anyatejgyűjtő 

állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.) épületének teljes belső festési munkáinak elvégzésével a 

Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 864.362,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. június 7. (szerződéskötésre) 

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

 

347/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani 

Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodájában (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.) az 

időszakos tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésével a LEDvillszer 

Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 431.800,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. június 7. (szerződéskötésre) 

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

 

348/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Brunszvik 

Teréz Óvodában (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) az időszakos tűz-, érintés- és villámvédelmi 

szabványossági felülvizsgálat elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 

utca 8.) bízza meg bruttó 565.150,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. június 7. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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349/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Csicsergő 

Óvodában (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.) az időszakos tűz- és érintésvédelmi 

szabványossági felülvizsgálat elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 

utca 8.) bízza meg bruttó 279.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. június 7. (szerződéskötésre) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2018. évi végrehajtásáról 

(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

350/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az útkarbantartási feladatterv 2018. évi végrehajtásáról szóló beszámolót, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az útkarbantartási feladatterv 2018. évi 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

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

 

 

20. napirendi pont 

Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2018. évi ellátásáról 

(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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351/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2018. évi ellátásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2018. 

évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 2614/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

nem lakáscélú helyiség bérleti szerződésének 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

352/2019. (V. 28.) 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 13c. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2614/1 helyrajzi számú, természetben 3000 

Hatvan, Bezerédi u. 2. szám alatti ingatlan egy helyiségére (a Szociális Bolt volt helyisége, 37,62 

m2), valamint a hozzá tartozó, másokkal közös használatú helyiségekre vonatkozóan a Polgárőrség 

Hatvan Közhasznú Szervezettel (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)  kötött bérleti szerződést 

öt év határozott időtartamra meghosszabbíthatja 2019. június 1-jétől 2024. május 31-ig terjedő 

időtartamra havi 3750,- Ft (ÁFA mentes) bérleti díj fejében az önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

47. §-ában rögzített feltételekkel. 

 

Határidő: 2019. május 31. (a bérleti szerződés aláírására) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2684/21, 2684/24 és a 2684/25 hrsz.-ú földrészletek telekhatár-

rendezésével kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról és a rendeletmódosításról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

353/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 2684/21, 2684/24 és a 2684/25 hrsz.-ú földrészletek telekhatár-

rendezésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a 

hatvani 2684/24 hrsz.-ú, 1 ha 7890 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 8 m2 

nagyságú területét és forgalomképes vagyoni körbe sorolja, mivel a telekmegosztás következtében a 

2684/24 hrsz.-ú ingatlan területe 1 ha 7882 m2 nagyságú területre változik.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

354/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 2684/21, 2684/24 és a 2684/25 hrsz.-ú földrészletek telekhatár-

rendezésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő hatvani 2684/24 helyrajzi számú kivett közterület művelési ágú 1 ha 7890 m2 

nagyságú és a hatvani 2684/25 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület művelési ágú 183 m2 

nagyságú földrészletek a határozat melléklete szerinti változási vázrajz alapján kerüljenek 

megosztásra. A telekmegosztás során a hatvani 2684/21 helyrajzi számú kivett garázsépület és 

udvar művelési ágú, 138 m2 nagyságú, a hatvani 2684/24 helyrajzi számú kivett közterület művelési 

ágú, 1 ha 7882 m2 nagyságú és a hatvani 2684/25 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület művelési 

ágú, 107 m2 nagyságú ingatlanok alakulnak ki. 

Hatvan Város Önkormányzata a Lestyán Patika Betéti Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Gáspár 

András utca 17.) részére eladja a tulajdonában lévő, a telekhatár-rendezés során a hatvani 2684/21 

hrsz.-ú ingatlanhoz csatolásra kerülő 84 m2 nagyságú területrészt bruttó 126.000,- Ft vételáron. 

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

lebonyolítására, a telekalakítási eljárás lefolytatására, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. (kérelem benyújtására) 

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

 

355/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 2684/21, 2684/24 és a 2684/25 hrsz.-ú földrészletek telekhatár-

rendezésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az önkormányzat 

vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 0335/27 hrsz.-ú földrészlet adás-vételével kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

356/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 0335/27 hrsz.-ú földrészlet adás-vételével kapcsolatos döntésről 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CEVAT-RENT Kft. (székhely: 

3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) tulajdonában lévő hatvani 0335/27 helyrajzi számú kivett 

beépítetlen terület művelési ágú 100 m2 nagyságú ingatlant bruttó 650.000,- Ft vételáron adás-vétel 

útján megvásárolja.  

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

lebonyolítására, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. július 15. (szerződés megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 

statisztikai összegezésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

357/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseire vonatkozó 

éves statisztikai összegezésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai 

összegezést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: 2019. május 31. (éves statisztikai összegezés közzétételére) 

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

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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358/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével 

induló eljárás keretében. 

A beszerzés becsült értéke nettó 3.383.957.-Ft. A szükséges fedezet összege Hatvan Város 

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

foglaltak alapján biztosított, továbbá a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, nettó 

3.383.957.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató 

megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 

megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 207/2019. (III. 28.) számú képviselő-

testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

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

2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 

3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 

 

Határidő: 2019. június 30. (az eljárást megindító összefoglaló tájékoztatás közzétételére) 

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

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

359/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tisztítószerek, háztartási papíráru, 

irodaszerek és utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 

eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás 

keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes becsült értéke nettó 

16.462.649.-Ft. 

Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek és háztartási papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 

5.949.422.-Ft. 

A 2. rész elnevezése „Irodaszerek beszerzése”, becsült értéke nettó 7.989.891.-Ft. 
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A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 2.523.336.-Ft. 

A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 2020. évi 

költségvetésbe betervezésre kerül. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, 

irodaszerek és utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű, 16.462.649.-Ft nettó becsült értékű, 

nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló 

eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 

választ. A bíráló bizottság a 207/2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 

közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

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

2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 

3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 

 

Határidő: 2019. június 30. (az eljárást megindító összefoglaló tájékoztatás közzétételére) 

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

 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 2019. évi pályázatról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

360/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 2019. évi pályázatról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi „Muzeális intézmények szakmai 

támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” tárgyú pályázati felhívás b) alcéljára pályázatot nyújt be, 

amelynek célja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely:3000 Hatvan, Kossuth tér 

12.) 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25. szám alatti raktárának felújítása, valamint székek 

beszerzése. A fejlesztés értéke max. bruttó 4.000.000,- Ft. A támogatás intenzitása 100 %. A 

képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 

dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: 2019. június 7. (pályázat benyújtása) 

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

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívásra 

benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról 

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

361/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívásra 

benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a HUNG-2019 kódszámú, 

„Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatot, 

amelynek célja a Hatvan Városi Értéktárba felvett 27 helyi értéket bemutató kisfilm elkészítése, 

ezekről időszaki kiállítás létrehozása és a 3. Értéktári Nap megszervezése. Az elnyerni kívánt 

támogatás összege bruttó 3.700.526,- Ft, amely önerőt nem igényel. A képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos további dokumentumok 

aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés az Országos Polgárőr Szövetség pályázati felhívásához kapcsolódó döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

362/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Országos Polgárőr Szövetség pályázati felhívásához kapcsolódó 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Polgárőrség 

Hatvan Közhasznú Szervezettel együtt az Országos Polgárőr Szövetség pályázati felhívására a 

„Polgárőr város” cím elnyerésére. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 

pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: 2019. május 31. (pályázat benyújtására) 

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

Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület sportfejlesztési programjához szükséges 

tulajdonosi nyilatkozat megadásáról  

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

363/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület sportfejlesztési programjához szükséges 

tulajdonosi nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Futball Club Hatvan Egyesület (3000 

Hatvan, Népkert utca 2.) ingatlan tulajdonosa felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 

együttműködési megállapodáshoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására az 1.sz. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően.  

 

Határidő: 2019. június 15. (aláírásra) 

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

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés az Országos Futópálya-építési Programhoz kapcsolódó támogatási igény 

benyújtásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

364/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Országos Futópálya-építési Programhoz kapcsolódó támogatási igény 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Futópálya-építési Program 

felhívására pályázatot nyújt be a Zagyva-ligetben tervezett futópálya létrehozására. A beruházás 

értéke előre láthatólag bruttó 64.392.833,- Ft, az elnyerni kívánt pályázati támogatás összege bruttó 

32.196.416,- Ft, a támogatás intenzitása 50 %, így 32.196.417,- Ft saját erő szükséges, melynek 

pénzügyi forrása a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza 

Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok 

megtételére. 
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Határidő: 2019. június 14. (pályázat benyújtására) 

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

 

365/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Országos Futópálya-építési Programhoz kapcsolódó támogatási igény 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Futópálya-építési Program pályázati 

felhívására benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot 

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

Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Tarsoly Imre képviselő, 

2.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 

3.) Baranyi Lajosné műszaki, koordinációs és beruházási osztályvezető 

 

Határidő: 2019. május 31. (munkacsoport megalakulására) 

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

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés a Népkert elektromos hálózatának a bővítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

366/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan, Népkert elektromos hálózatának 

átalakításával és bővítésével (190 m földkábel és 3 db rendezvényszekrény felszerelése) a 

LEDvillszer Kft.-t (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 3.303.165,- 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 „Népkert fejlesztése” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerődéskötésre) 

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

Iroda útján 
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33. napirendi pont 

Előterjesztés ipari parki ügyfélkapcsolat fejlesztéssel kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

367/2019. (V. 28.) 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 számítógép, monitor és multifunkciós 

nyomtató beszerzésével és a Turinform irodában történő üzembehelyezésével a Zóna Computers 

Kft.-t (1042 Budapest, Szent István tér 7/b.) bízza meg bruttó 474.900,- 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 „Ipari park kapcsolati iroda 

kialakítása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

34. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

368/2019. (V. 28.) 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 Thurzó utca 3. sz. főút 

csatlakozásánál „Megállni tilos” jelzőtáblák kerüljenek elhelyezésre 15 m – es kiegészítő táblákkal 

és sárga burkolati jel kerüljön felfestésre a melléklet szerint. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

369/2019. (V. 28.) 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 Mikszáth Kálmán téren a 

„Megállni tilos” jelzőtáblák kiegészítésére sárga burkolati jel kerüljön felfestésre a melléklet 

szerint. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

370/2019. (V. 28.) 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, a hatvani Gábor Áron utca Mészáros 

Lázár úti csatlakozásnál a bal oldalon a „Megállni tilos” jelzőtábla alá 30 m – es kiegészítő tábla 

kerüljön elhelyezésre a melléklet szerint. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

35. 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 a négy 

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

371/2019. (V. 28.) 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 1184 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Béke út 55. számú ingatlan 

előtti területen 1 db bálványfa és 2 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db nyírfa 

ültetésével kerüljenek pótlásra a Doktay utcában. 

 

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

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

Iroda útján 

 

372/2019. (V. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4624 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Tabán út 18. és a 22. számú 

ingatlan előtti területen 3 db korai juhar kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db korai juhar 

ültetésével kerüljenek pótlásra a Tabán úton. 

 

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

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

Iroda útján 

 

373/2019. (V. 28.) 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 5156 
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hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Szent Mihály u. 23. számú 

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

ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

 

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

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

Iroda útján 

 

374/2019. (V. 28.) 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 nem járul hozzá a hatvani 4524/1 hrsz.-ú 

önkormányzati tulajdonú területen 1 db fűzfa kivágásához, mert a fa kivágása nem indokolt. 

 

Határidő: 2019. június 10.  

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

Iroda útján 

 

 

36. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő növénytelepítésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

375/2019. (V. 28.) 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 Nagyné Juhász 

Gabriella 3000 Hatvan, Balassi B. út 27. szám alatti lakos kérelmét elbírálva ahhoz, hogy a Hatvan 

Város Önkormányzatának tulajdonában álló, hatvani 2806/10 hrsz.-ú közterületen, természetben a 

3000 Hatvan, Balassi B. út 27. számú ingatlan előtti területen a kérelmező 3 db örökzöld bangitát 

telepítsen saját költségén, azzal a feltétellel, hogy a telepítés során a köztisztaság fenntartásáról, 

valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendeletben 

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A növények ültetését megelőzően a Balassi B. út 

közútkezelőjének (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) a hozzájárulását is szükséges beszerezni. 

 

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

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

Iroda útján 

 

 

37. napirendi pont 

Egyebek 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm szépen a szót. 

Szeretném elmondani, hogy nagy problémát jelent a Pillangó cukrászda, a Sessanta Pizzéria és a 

régi mozi felőli közlekedés, A Sessanta felől, aki kikanyarodik, annak ott „Stop” tábla van, sajnos 

az a tapasztalat, hogy senki nem veszi figyelembe. 
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Aki a templom felől érkezik, annak a jobbkéz-szabályt kellene alkalmaznia, de olyan sokan állnak 

benn a parkolókban, hogy beláthatatlan az a rész. Ott lehetne-e valamit tenni, mielőtt még valami 

komoly baleset történik? 

Legalább két parkolónyi helyet kellene meghagyni és forgalom elől elzárt területnek felfesteni, 

hogy megfelelően be lehessen látni. 

A „Stop” táblával kapcsolatban pedig esetleg a rendőrséggel lehetne felvenni a kapcsolatot ez 

ügyben, hogy fokozottabban ellenőrizzék. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Javaslom, egy stop vonal felfestését, a másik oldalon pedig kanyarodást segítő útburkolati jeleket, 

mert nagy ívben kellene kanyarodni. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Irodavezető asszony felé jelezném, hogy a Bezerédi utcában a sarokra nincs feltéve az új utcatábla. 

Telefonáltak ez ügyben. 

Valamint a Viola utcában egészen a Dai Dongig. Mi lesz azzal az útszakasszal? Meg van süllyedve. 

Javítsák ki. Jó lenne legalább azt a részt rendesen leaszfaltozni. 

Mikor indul a közterületi lámpák szerelése? 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Már elkezdődött, a nyáron elvileg kész lesz. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tudom, hogy nem a mi feladatunk, de a parókiánál a főút már nem csak fel van gyűrődve, hanem 

hatalmas kátyú keletkezett ott. A Közút tervez esetleg ezzel kapcsolatban lépni? 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Többször jeleztük már ez a felgyűrődést is és a Rákóczi úton az aknák körüli javításokat is. Eddig 

még nem csinálták meg. 

Ez már tavaly óta probléma. 

 

Papp István bizottsági elnök 

A Bem utca -Turai utca sarkot is jelezném, hogy meg kellene csinálni a vízaknánál, mert a busz 

nagyon lejárta. 

 

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 10 óra 25 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnökhelyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


