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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. június 25-én, 1000 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Bagi Miklós     bizottsági tag   

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

 Marján János bizottsági tag igazoltan távol. 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 Lukács László      m.b. jegyzői irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Komendáné Nagy Márta   hatósági irodavezető 

 Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési 

osztályvezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

    

 

 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 

Az ülés napirendjével kapcsolatosan hozzászólás, javaslat nem hangzott el, 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: 

 

396/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. június 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
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N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett tőkéjének leszállításáról 

és az ügyvezető munkabérének a módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 

2. Előterjesztés az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola alapítására és működtetésére 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

 

3. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 

4. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodással 

kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 

5. Előterjesztés a TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

6. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

7. Előterjesztés a hatvani 5028/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan ingyenes használatba adásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 4-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 4-7. napirendi pontig: Johancsik Mónika pénzügyi és költségvetési  

osztályvezető  

 

8. Előterjesztés Gáspár András szobor elhelyezésével kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

9. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

10. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Szent István Általános Iskola 

részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

12. Előterjesztés forgalomkorlátozó oszlopok beszerzési és telepítési munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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13. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöb bontási és telepítési munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Florisz-Gourmet Kft. részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

15. Előterjesztés közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés a hatvani belterület 532 hrsz.-ú ingatlanban lévő volt bankfiók cserével történő 

bérbeadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 8-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 8-16. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

17. Előterjesztés a 2019. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez nyújtandó egyedi 

támogatási igény benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

18. Előterjesztés a 2019. évi Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alaphoz benyújtandó 

pályázathoz való hozzájárulásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

19. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges 

anyagi hozzájárulásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 17-19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 17-19. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

20. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

21. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni 

felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

22. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

23. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete 

egy részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

24. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

25. Előterjesztés fák beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

26. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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Előterjesztő és előadó a 20-26. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 

 

27. Egyebek 

 

Határidő: 2019. június 25. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett tőkéjének leszállításáról és 

az ügyvezető munkabérének a módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Megszűnnek a kistérségi társulási formák januártól. 

 

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

öt határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

397/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett tőkéjének leszállításáról és az 

ügyvezető munkabérének a módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 

2.) tagja a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági 

tagjának Csinger Béla 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 18. tt. 38. szám alatti lakost választja meg 

2019. június 28. napjától 2020. október 23. napjáig tartó határozott időtartamra. 

  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 

szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, 

továbbá a szavazólapot 2019. június 28. napjáig a társaság részére átadja. 

 

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

398/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett tőkéjének leszállításáról és az 

ügyvezető munkabérének a módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 

2.) tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény 3:175. § (3) bekezdése és 3:176. § 

(1) bekezdése rendelkezéseire való tekintettel a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint törzsbetéthez igazodó saját üzletrészét 

bevonja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 

szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, 

továbbá a szavazólapot 2019. június 28. napjáig a társaság részére átadja. 

 

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

399/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett tőkéjének leszállításáról és az 

ügyvezető munkabérének a módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 

2.) tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény 3:175. § (3) bekezdés és 3:176. § 

(2) bekezdés rendelkezéseire való tekintettel a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 25.400.000,- Ft, azaz Huszonötmillió-négyszázezer forint összegű jegyzett 

tőkéjét 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összeggel 15.400.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-

négyszázezer forint összegre leszállítja.  

 

A tőkeleszállítást követően a táraság tőkeszerkezete az alábbiak szerint alakul: 

 

A Társaság jegyzett tőkéje: 15.400.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-négyszázezer forint  

 

Az egyes tagok törzsbetétje: 

 

Hatvan Város Önkormányzata    Törzsbetét összege: 13.100.000,-Ft 

Apc Községi Önkormányzat     Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Boldog Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Csány Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Heréd Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Hort Nagyközségi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Kerekharaszt Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Nagykökényes Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Petőfibánya Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Palotás Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Vanyarc Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Kisbágyon Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Bér Község Önkormányzata     Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Ecséd Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
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Vámosgyörk Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Lőrinci Városi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Hévízgyörk Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Kál Nagyközségi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Nagyút Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

 

A Társaság a bevont üzletrészre eső 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összegű törzsbetétet az 

eredménytartalékba helyezi. 

 

A Társaság taggyűlése felhatalmazza a társaság ügyvezetését, hogy a tőkeleszállítással kapcsolatos 

hirdetményt a Cégközlönybe közzétegye, illetőleg a tőkeleszállítás tényét a Cégbíróság részére 

bejelentse. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 

szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, 

továbbá a szavazólapot 2019. június 28. napjáig a társaság részére átadja. 

 

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

400/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett tőkéjének leszállításáról és az 

ügyvezető munkabérének a módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 

2.) tagja a Soós Péter Jánossal megkötött munkaszerződést közös megegyezéssel a határozat 

melléklete szerinti tartalommal megszünteti, és felhatalmazza Hatvan Város Önkormányzata tagot, 

valamint a képviseletében eljáró Hatvan város polgármesterét, hogy a munkaszerződést 

megszüntető okiratot aláírja.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Soós Péter Jánossal a Társaság ügyvezetésének 

ellátására a határozat 2. számú melléklete szerinti megbízási szerződést köt, és felhatalmazza 

Hatvan Város Önkormányzata tagot, valamint a képviseletében eljáró Hatvan város polgármesterét, 

hogy a megbízási szerződést az ügyvezetővel aláírja.  

  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 

szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, 

továbbá a szavazólapot 2019. június 28. napjáig a társaság részére átadja. 

 

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

401/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett tőkéjének leszállításáról és az 

ügyvezető munkabérének a módosításáról 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 Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 

2.) tagja elfogadja a Társaság társasági szerződésének a határozat melléklete szerinti 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 

szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, 

továbbá a szavazólapot 2019. június 28. napjáig a társaság részére átadja. 

 

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola alapítására és működtetésére 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásról 

(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: 

 

402/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola alapítására és működtetésére 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásról szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani Járási Hivatal 

Földhivatali Osztálya ingatlan-nyilvántartásában felvett hatvani 2711 hrsz.-ú, 4361 m2 nagyságú, 

kivett lakóház, udvar és kollégium megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám 

alatti ingatlanban – mely a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésben áll – Innovációs Társadalomtudományi 

Főiskola működjön.  

A képviselő-testület felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a Távoktatási Intézet Kft. 

(székhely: 2100 Gödöllő, Rét u. 58.) képviselőjével az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola 

alapítása és működtetése érdekében együttműködési megállapodást kössön a határozat mellékletét 

képező megállapodás tervezet szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2019. június 30. (megállapodás aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 

 

 

3. 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. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

403/2019. (VI. 25.) 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 

 

Nagy Lara, Gregus Máté, Szikura Lili, Gergely Olivér, Kecskés Kristóf Örs, Kocza 

Natasa, Dohányos Dorina, Szabó Dezdemóna, Csulya Simon, Szabó Dominik, Szabó 

Csenge, Kiss András, Gulyás Levente, Szita Szonja és Győrvári Ádám 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 600.000,- Ft – azaz hatszázezer 

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” 
 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodással 

kapcsolatos döntésről 

(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: 

 

404/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési 

megállapodással 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 Robert Bosch Elektronika Kft.-

vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretei 

között 2019. évben 209.803 e Ft kiadás kerüljön finanszírozásra a melléklet szerinti tartalommal, 

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

önkormányzati rendeletbe beépítésre került, valamint 27.051 e Ft a 2020. évi költségvetésbe 

betervezésre kerül. 
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Határidő: 2019. december 31. (fejlesztések elvégzésére) 

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

 

405/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési 

megállapodással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, 

hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött 

együttműködési megállapodás keretében szervezendő nyári gyermektáborozáshoz szükséges 

megbízási szerződéseket az önkormányzat nevében megkösse. A megbízási szerződések pénzügyi 

fedezete a …/2019. (VI. 26.) számú képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a TILMA a Gyermekművészetért 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: 

 

406/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú 

Alapítvány (3000 Hatvan, Kertész u. 7.) részére 250.000,- Ft azaz Kettőszázötvenezer forint 

támogatást nyújt a 15. Nemzetközi Gyermekrajz kiállítás 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. július 10. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 

(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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

407/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer  

forint  támogatást nyújt a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakfelszereléseinek, tűzoltó 

technikai termékeinek és informatikai eszközeinek bővítése, fejlesztése érdekében.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és 

a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között létrejövő, a határozat mellékletét képező 

adományozási megállapodás aláírására. 

A 2.500.000,- Ft  támogatás  Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II. 22.)  önkormányzati rendeletben a „Szervezetek, alapítványok” támogatása 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. július 10. (adományozási megállapodás aláírására) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 5028/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan ingyenes használatba adásáról 

(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: 

 

408/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5028/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan ingyenes használatba 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 1. napjától 2022. május 1. 

napjáig az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 5028/2 hrsz.-ú ingatlant a Gigászok 

Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 52.; adószám: 18590214-1-10; Nysz.: 10-02-

0001987; képviseli: dr. Ködmön Levente elnök) részére ingyenes használatra átadja. 

A használó köteles a városi jégpálya működési ideje alatt a 2018. évben bérelt óraszámokkal egyező 

óraszámban a szerződés szerinti használati jogviszony ideje alatt a városi jégpályát bérelni, 

valamint a jégfelület karbantartását a városi jégpályán is elvégezni. 

 A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingyenes használatra 

vonatkozó szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2019. július 15. (aláírásra) 

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

Előterjesztés Gáspár András szobor elhelyezésével kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 

 

409/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Gáspár András szobor elhelyezésével kapcsolatos döntésekről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András szobor elhelyezéséhez 

szükséges alaptest kialakításával az Arteum-Tender Kft.-t (székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka 

György utca 17.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 

158.750,-Ft összegben. 

 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 

rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -

gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. július 31. (szerződés aláírására) 

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

410/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Gáspár András szobor elhelyezésével kapcsolatos döntésekről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András szobor elhelyezéséhez 

szükséges díszvilágítás kialakításával a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) 

bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 677.639,-Ft összegben. 

 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 

rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -

gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. július 31. (szerződés aláírására) 

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

 
 

9. 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 hat 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

411/2019. (VI. 25.) 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” 

 

412/2019. (VI. 25.) 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 Kossuth 

Lajos Általános Iskolában (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) a tornatermi pvc padló javítási munkáinak 

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

407.469,- 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. július 10. (szerződéskötésre) 

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

 

413/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Bajcsy-Zsilinszky utca 10.) északi lapostetős szárnyában a hátsó csoportszoba padlóburkolat 

cseréjéhez szükséges szakipari munkák elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, 

Alkotmány utca 55/A) bízza meg bruttó 944.397,- 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. július 10. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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414/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvodában (3000 

Hatvan, Vörösmarty tér 1.) járda javítási és belső festési munkák elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 2.270.760,- 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. július 10. (szerződéskötésre) 

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

 

415/2019. (VI. 25.) 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 Hajós Alfréd utcai 

Bölcsődében (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.) érintésvédelmi hiányosságok kijavításával és új 

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

8.) bízza meg bruttó 196.850,- 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. július 10. (szerződéskötésre) 

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

 

416/2019. (VI. 25.) 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 Idősek Napközi Otthonában (3000 Hatvan, 

Hajós Alfréd utca 5.) erősáramú berendezések tűzvédelmi-, érintés- és villámvédelmi 

szabványossági felülvizsgálatának 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. július 10. (szerződéskötésre) 

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

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

417/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Budai Kristóf Patrik 

bérlő részére ahhoz, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 9. 4/2. szám alatti önkormányzati 

bérlakásban légkondicionáló berendezést szereltessen fel saját költségén, azzal a kikötéssel, hogy a 

bérleti viszonyának a megszűnésekor kártalanítási igény nélkül a légkondicionáló berendezést saját 

költségére leszerelteti és az eredeti állapotot maradéktalanul visszaállítja. 

Hatvan Város Önkormányzata a légkondicionáló berendezés elhelyezése és használata során 

keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal, a bérlő köteles a légkondicionáló berendezés 

elhelyezése és használata során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul 

betartani. 

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

 

Határidő: 2019. július 5. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Szent István Általános Iskola 

részére 

(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: 

 

418/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Szent István Általános 

Iskola részére című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

István Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a Hatvan Város 

Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2601/1 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Bajcsy-

Zsilinszky út 8. szám alatti iskola épületének földszinti aulájában 5 darabból álló képzőművészeti 

alkotás és 2 tanterem elnevezésével kapcsolatos vörös mészkőlapok elhelyezéséhez, falazatba 
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történő beépítéséhez. 

 

Az iskola területén a bronz domborművek és a vörös mészkőlapok telepítése során a munka- és 

balesetvédelmi szakmai szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 

Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 

vállal. 

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

 

Határidő: 2019. július 15. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomkorlátozó oszlopok beszerzési és telepítési munkáiról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

419/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a forgalomkorlátozó oszlopok beszerzési és telepítési munkáiról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Kertész utca 64.) bízza meg a Hatvan, Gódor Kálmán utca 12-14. számú társasházak közötti 

zöldterületen gépjárművel való felállás megakadályozása érdekében 45 db forgalomkorlátozó 

oszlop telepítési munkáival 418.000,-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 az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai küszöb bontási és telepítési munkáiról 

 (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: 

 

420/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai küszöb bontási és telepítési munkáiról szóló 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Kertész utca 64.) bízza meg a Hatvan, Szabadság út 11. számú társasház mögött található 

forgalomtechnikai küszöb, valamint az előjelzéshez szükséges oszlopok és KRESZ-táblák bontási, 

valamint újratelepítési munkáival 253.000,-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 az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Florisz-Gourmet Kft. részére 

(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: 

 

421/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Florisz-Gourmet Kft. részére 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Florisz-Gourmet Kft. 

(székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 16.) kérésére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában 

álló hatvani 5226 helyrajzi számú ingatlanon lévő Pillangó Cukrászda 3×20 Amperről 3×32 

Amperre történő elektromos hálózat fejlesztését elvégzi. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 

város polgármesterét arra, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos nettó 129.600,-Ft költség megtérítésére 

vonatkozóan megállapodást kössön az épület bérlőjével a Florisz-Gourmet Kft.-vel. 

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

önkormányzati rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a 

„Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. augusztus 15. (megállapodás megkötésére) 

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

 

422/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Florisz-Gourmet Kft. részére 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Florisz-

Gourmet Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 16.) részére a Hatvan Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló hatvani 5226 helyrajzi számú ingatlanon átalakítási munkálatok saját költségén 

történő elvégzéséhez, azzal a kikötéssel, hogy a munka megkezdése előtt a tényleges műszaki 

tartalmat a Hatvan Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájával 
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egyeztetnie kell, valamint amennyiben az átalakítási munkálatok érintik az épület homlokzatát is, 

úgy a településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet előírásait be kell 

tartani. 

A kereskedelmi egység területén az átalakítási munkálatok során a munka- és balesetvédelmi 

szakmai szabályokat maradéktalanul be kell tartani.  

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

Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 

vállal. 

 

Határidő: 2019. július 15. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról 

(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: 

 

423/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületi közterületein található 

elhagyott hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Design Hulladékgazdálkodási 

Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg legfeljebb bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg 

erejéig, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a környezetvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani belterület 532 hrsz.-ú ingatlanban lévő volt bankfiók cserével történő 

bérbeadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

424/2019. (VI. 25.) 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 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 

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

hozzájárul a Magyar Posta Zrt. részére (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) a hatvani 532 

helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. szám alatti, 35,5 m2 alapterületű 

ingatlanrész meglévő bérleti jogának a hatvani 532 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, 

Rákóczi út 29. szám alatti 55,3 m2 alapterületű ingatlanrész (a takarékszövetkezet volt kirendeltsége 

helyiségének egy része) bérleti jogára történő cseréjéhez azzal, hogy a felek módosítják a közöttük 

1993. július 7. napján határozott időre kötött bérleti szerződést a bérlet tárgya tekintetében, továbbá 

azzal, hogy a szerződés további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. (a szerződés módosítás aláírására) 

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

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés a 2019. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez nyújtandó egyedi 

támogatási igény 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

425/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez nyújtandó egyedi 

támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „a 2019. évi Európai Mobilitási Hét 

rendezvényekhez kapcsolódó egyedi támogatási lehetőségről” című pályázati felhívásra. Az 

elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 1.500.000,- Ft, a támogatás intenzitása 100 %. A 

képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 

dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2019. június 30. (támogatási kérelem benyújtására) 

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

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés a 2019. évi Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alaphoz benyújtandó 

pályázathoz való hozzájárulásról 

(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: 

 



244 

426/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alaphoz 

benyújtandó pályázathoz való hozzájárulásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) fenntartója – jóváhagyja, hogy a közintézmény 

benyújtsa közös pályázatát az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

részeként megvalósítandó Kisprojekt Alapra (SKHU/ETA/1901) a szlovák Jánok községgel együtt. 

A pályázathoz szükséges 15 %-os önerő bruttó 1.100.480,- Ft összegben az Integrált Könyvtár és 

Muzeális Gyűjtemény 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó fenntartói támogató 

nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2019. június 30. (aláírásra) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges 

anyagi hozzájárulásról 

(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: 

 

427/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának megvalósításához 

szükséges anyagi hozzájárulásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Gáspár András Bajtársi Egyesület 

(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) által Gáspár András tábornok szobrának létrehozásával és 

elhelyezésével megvalósítandó városi történelmi emlékhely kialakításához azzal, hogy az egyesület 

a pályázaton elnyert támogatását 4.999.000,- Ft összegben előfinanszírozza. A szükséges fedezet 

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

rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. A pénzösszeg felhasználásáról az 

egyesület az önkormányzat felé elszámolni köteles pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával. 

A pénzösszeg visszafizetése a projekt pénzügyi zárásának jóváhagyását követő 30 napon belül 

esedékes. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egyesülettel a 

tárgyban kötendő támogatással kapcsolatos kölcsön szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. július 31. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 

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

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszerrel 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

428/2019. (VI. 25.) 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 7 db térfigyelő kamera ÉMÁSZ tartószerkezeten 

történő elhelyezésének tervezési és engedélyezési munkáival a MOHA-BILK Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt.-t (székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 1. fszt. 1.) bízza meg bruttó 317.500,- 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 (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés Horváth Richárd 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

429/2019. (VI. 25.) 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 Irinyi János–Kandó Kálmán utcai játszótér 

(hatvani 35 hrsz.) köré zöld színű Bekafor típusú kerítés, valamint 1 db kapu telepítésével a 

NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)  bízza meg bruttó 1.879.600,- 

Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd képviselői kerete 

terhére bruttó 1.879.600,- Ft összeg erejéig biztosított. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 
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22. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

430/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hegyalja út és az Akácfa utca rossz állapotú 

betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 117,3 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 1.290.992,-Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Szinyei András önkormányzati 

képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

431/2019. (VI. 25.) 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 Nádasdy Tamás utca 7. számú társasház előtti 

aszfaltos járda javítási munkáinak elvégzésével összesen 245,4 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t 

(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 2.462.098,-Ft összegben, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati 

képviselő járdafelújítási kerete terhére 661.695,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások 

között Lestyán Balázs önkormányzati képviselő kerete terhére 1.800.403,-Ft erejéig rendelkezésre 

áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 
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24. 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 két 

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

432/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Szabadság út 11. számú 

ingatlan mögött lévő forgalomlassító küszöb és a kihelyezett KRESZ táblák 20 méterrel kerüljenek 

áthelyezésre a Hatvani 5. sz. Általános Iskola irányába. 

 

Határidő: azonnal 

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

Iroda útján 
 

433/2019. (VI. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Gódor Kálmán utca 12–

14. számú társasházak közötti zöldterület védelmére parkolásgátló pollerek kerüljenek kihelyezésre. 

Határidő: azonnal 

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

Iroda útján 

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés fák 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

434/2019. (VI. 25.) 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 

366.522,- 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 2019. évi kiadásai között a „Fák, cserjék 

közterületre” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

435/2019. (VI. 25.) 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 4185 hrsz.-ú 

önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan Városi Köztemető területén 1 db akácfa 

kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőris ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2019. június 25. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

436/2019. (VI. 25.) 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 4184/5 hrsz.-ú 

önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan Városi Köztemető területén 1 db nyugati 

tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db tiszafa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen.  

 

Határidő: 2019. június 25. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

437/2019. (VI. 25.) 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 2601/2 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. számú 

ingatlan melletti területen 1 db ezüstjuhar kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőris 

ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvani Szent István Általános Iskola területén. 

 

Határidő: 2019. június 25. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

438/2019. (VI. 25.) 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 2599 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda területén 
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(Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 1 db mandzsu fűz, 1 db császárfa és 1 db vadcseresznye 

kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db kőris és 1db juhar ültetésével kerüljenek pótlásra a 

helyszínen. 

 

Határidő: 2019. június 25. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

439/2019. (VI. 25.) 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 5227/1 

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

juhar kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db juhar ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2019. június 25. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

 

27. napirendi pont 

Egyebek 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

A BOSCH megállapodással kapcsolatos előterjesztéssel kapcsolatban lenne kérdésem. 

Az előterjesztésben a kötelezettségek és kiadások egyenlege 24.550.509,- Ft, a 2020. évi 

költségvetésbe kerül beépítésre. A határozati javaslatban már 27. 051 e Ft szerepel. A 27.051 e Ft a 

jó, itt valószínűleg valami elírás történt. A határozati javaslatban jól szerepel, utána számoltam, és 

megszavaztam, csak valami elírás történhetett. 

Illetve annyi megjegyzésem lenne még ide, hogy a másik három iskolának – a Kodálynak, a 

Kossuthnak és az 5-ös iskolának nincs annyi fejlesztés. 

 

Valamint szintén itt szeretném elmondani - kár, hogy nincs most itt Főkertész asszony -, hogy 

nagyon szép virágos a város, és tudom, hogy nagyon sok eső is esett, de nagyon sok helyen a 

virágok között nagyon nő a fű. 

 

Szintén az egyebek között szeretném elmondani, hogy a Boldogi úton, ha nagy eső esik megáll a 

forgalom a víz miatt. 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Tudomásunk szerint csőtörés van a Boldogi úton. Az út tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az 

Állami Közútkezelő Zrt. A problémát jeleztük a közút kezelője felé és kértük a javításról való 

intézkedést. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

A Doktay utca 40. számnál az út beszakadásról érdeklődöm. 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Baranyiné Etelka már felvette a kapcsolatot a kivitelezővel. Polgármester úr azt kérte, hogy 

szakértői véleményt szerezzünk be, mert a kivitelező nem akarja megcsinálni, nem akarja elismerni 

a szavatossági igényünket. Ugyanakkor megkaptuk azt a feladatot is, hogy legyen helyreállítva, 

tehát páthuzamosan folyik a kettő. 
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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 20 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnökhelyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


