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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. szeptember 4-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Bagi Miklós     bizottsági tag   

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

 Marján János bizottsági tag igazoltan távol. 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 Komendáné Nagy Márta    hatósági irodavezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési 

osztályvezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

 Hidvéginé Rodek Erzsébet   belső ellenőrzési vezető 

 dr. Borbás Zsuzsanna Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. – ügyvezető 

 Széll-Fehér Martina Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.- ügyvezető 

 Smidné Vereb Julianna Hatvani Közétkeztetési Kft. – ügyvezető 

 Bagyinszki Gyula Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. - 

ügyvezető 

    

 Molnár Martina     jegyzőkönyvvezető 

 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

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

Városfejlesztési Bizottság 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 31. napirendi pont 

után az alábbi előterjesztéseket: 
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• Előterjesztés Hatvan város településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

           Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

           Előadó: Szabó János főépítész 

 

• Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Fenstherm Kontakt Kft. részére 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

         Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

         Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

• Előterjesztés a Horizon 2020 projekt támogatásáról 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

         Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

         Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

• Előterjesztés a könyvtár építésével kapcsolatos forgalomtechnikai módosításról 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

         Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

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 előterjesztéseket a bizottság felvegye az ülés 

napirendjére. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Az ülés napirendjével kapcsolatosan további 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: 

 

535/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. szeptember 4-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 

N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves 

pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 

feladat-végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

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

Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

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

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, 

az alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 1-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 1-6. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 

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

Nonprofit Közhasznú Kft. és a Budapesti Gazdasági Egyetem között létrejött 

együttműködési megállapodás módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

 

8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

 

9. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

10. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 9-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

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

osztályvezető 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 

12. Beszámoló az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

13. Előterjesztés a Hatvani Vasutas Lövészklub részére a hatvani 2442 hrsz.-ú ingatlannak a 

lövészklub által használt ingatlanrészének felújítása érdekében támogatás nyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Előterjesztés a Hatvan, Horváth M. út 21. sz. alatti gyermekorvosi rendelő fűtőberendezése 

és ablakai cseréjéhez történő utólagos hozzájárulásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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15. Előterjesztés csatornatisztító gép értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 11-15. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  

Előadó 11-15. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az „Alapítvány a Hatvani I. István 

Általános Iskola Támogatására” elnevezésű alapítvány részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

17. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

18. Előterjesztés a víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

19. Előterjesztés a szennyvíznyomvonalban beszakadt útburkolatok helyreállítási munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

20. Előterjesztés a közvilágítási hálózat kábelhibájának javításáról és egy kitört kandeláber 

cseréjéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

21. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 16-21. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 16-21. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

22. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati 

felhívásra benyújtandó pályázatról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

23. Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázattal 

kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

24. Előterjesztés a „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről     

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

25. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

 

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

beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről    

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

27. Előterjesztés a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről     

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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28. Előterjesztés a „Hatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez kapcsolódó 

döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 22-28. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 22-28. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő növénytelepítésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó a 29-31. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 

 

32. Előterjesztés Hatvan város településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Szabó János főépítész 

 

33. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Fenstherm Kontakt Kft. részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

34. Előterjesztés a Horizon 2020 projekt támogatásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

35. Előterjesztés a könyvtár építésével kapcsolatos forgalomtechnikai módosításról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

36. Egyebek 

 

Határidő: 2019. szeptember 4. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves pénzügyi 

beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

két határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
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536/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves 

pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. 

I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

537/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves 

pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. 

I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Vannak bizonyos emberek, akik bántják ügyvezető asszonyt ok nélkül, ezzel a bizonyos penészes 

szalonnával, mert szalonnát nem is használnak a közétkeztetésben, másrészt pedig rég nem lenne a 

helyén, ha romlott hússal etette volna a gyerekeket. Ezt mintegy mellékesen megjegyzem. 

 

További 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: 

 

538/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

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

Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 

10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2019. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

539/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 

10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2019. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 

beszámolóját elfogadja. 

  

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 

feladat-végrehajtásáról 

(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: 

 

540/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi 

beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. I. félévről szóló pénzügyi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

541/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi 
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beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló 

szöveges beszámolóját elfogadja. 

  

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

Papp István bizottsági elnök 

Nagyon jól dolgozik a Média Kft. Rengeteg a rendezvény és nagyon jól vannak levezényelve. 

Ügyvezető úrnak gratulálni tudok a munkájához. 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

(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: 

 

542/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 

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

Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. 

I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

543/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 

székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi 
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Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. 

I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 

  

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 

Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

(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: 

 

544/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2019. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját 

elfogadja. 

 

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

545/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2019. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 

beszámolóját elfogadja. 

  

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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6. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az alapító 

okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 

(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: 

 

546/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az 

alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

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

felügyelőbizottsági tagjainak 2019. szeptember 5. napjától 2024. szeptember 4. napjáig tartó 

határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 

 

1./ Fehér Józsefné  3000 Hatvan, Kisfaludy út 12/A 

2./ Homonnai Albert  3000 Hatvan, Bem József utca 24. 

3./ Tóth László  3000 Hatvan, Nádasdy Tamás út 14. 

 

A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el. 

 

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

547/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az 

alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

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

mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói 

határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 

szükséges egyéb okiratokat aláírja. 

  

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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548/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az 

alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

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

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

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 

felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza 

Hatvan város polgármesterét, hogy jóváhagyott ügyrend szövegét Hatvan Város Önkormányzata 

nevében és képviseletében aláírja. 

  

Határidő: 2019. szeptember 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. és a Budapesti Gazdasági Egyetem között létrejött együttműködési 

megállapodás módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

549/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. és a Budapesti Gazdasági Egyetem között létrejött 

együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi Zsigmond 

Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. és a Budapesti 

Gazdasági Egyetem között 2015. december 14. napján a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési 

Központ létesítése és működtetése céljából létrejött együttműködési megállapodás módosításra 

kerüljön. 

 

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

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt együttműködési megállapodás aláírására a határozat mellékletét képező megállapodás 

tervezet szerinti tartalommal.  

 

Határidő: 2019. szeptember 10. (megállapodás aláírása)  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
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Papp István bizottsági elnök 

Visszatérnék pár szó erejéig az előző előterjesztésekhez és meg szeretnék dicsérni miden céget, 

mert nagyon jó munkát végeztek az elmúlt félévben. 

Időközben minden nehézség ellenére elindult a könyvtár felújítás is, már látható, hogy dolgoznak a 

tetőn a munkások.  

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

550/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező módosított 2019. 

évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított terv folyamatos teljesítését kísérje 

figyelemmel. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 

 
 

9. napirendi pont 

Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Lenne egy javaslatom ezzel kapcsolatosan, amelyet majd lehet, hogy testületi ülésen fel is vetek. 

Annak idején azt szavaztuk meg, hogy a választott képviselő oszthatja majd a burgonyát. Az a 

javaslatom, hogy aki a város költségvetése ellen szavazott, legyen az választott képviselő, vagy 

nem, az ne kaphassa meg azt a jogot, hogy kiszállítsa a burgonyát az embereknek. Mindenki 

megkapja ugyanúgy a burgonyát, de aki nem szavazta meg a költségvetést, az ne szállíthassa ki, 

kampányolhasson ezzel. 

 

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: 
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551/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és 

hagymavásárlást szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 2001-2019. között 

született gyermeket nevelő családoknak gyermekenként, az önkormányzat által megállapított 

szociális ellátásában részesülők részére. A kedvezményes terményvásárlásban részesülhetnek azok 

a személyek is, akik a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala által – a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai szerint - megállapított 

rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított 

ellátásában részesülők. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg 

hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű 

tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen 

vehető igénybe. 

 

Határidő: 2019. október 30. (akció lebonyolítására)  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

 

552/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 5-ére tervezett kedvezményes 

burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő 

Polgár Viktória egyéni vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny Pattantyús u. 2.) rendeli meg a 

burgonyát 75.000 kg mennyiségben 15 kg-os kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 

kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 17.185.500,- Ft értékben.  

A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól (székhely: 3000 Hatvan, 

Sahalom út 2.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg 

mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben bruttó 8.572.500 Ft értékben. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 

„burgonya- hagyma- almaosztás”, valamint segélyezés költséghelyen rendelkezésre áll.  
 

Határidő: 2019. szeptember 30. (a szállítási szerződések megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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553/2019. (IX. 4.) 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 

 

Molnár Milán Márk, Palotai Léna, Hegyi Anna, Petrovics Konor, Ficsór Anna, Danyi 

Lilien, Sápi Zsombor, Nagy Kristóf, Chugyik Máté, Egyed Fruzsina, Tusor Zita 

Katica, Blaskovics Atakám, Blaskovics Lehel, Halász Hanna Krisztina, Nagy Júlia 

Sára, Szabó Kevin, Kosovics Balázs és Kondek Zsófia 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 720.000,- Ft – azaz 

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

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

életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

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

 

11. napirendi pont 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a rendelet módosításról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

554/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

12. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Kérem irodavezető asszonyt mondjon néhány szót a beszámolóval kapcsolatosan. 

 

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

Tisztelt Bizottság!  

A Gazdálkodási Iroda elkészítette az önkormányzat 2019. I. félévéről szóló beszámolóját és a 

költségvetés módosítását. 
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Az első féléves teljesítési adatok a vártnak megfelelően alakultak. A bevételi oldalon összességében 

58 %-os volt a teljesítés. Az intézmények működése zavartalan volt, takarékosan gazdálkodtak. 

Bevételi oldalon hozták a várt bevételi adatokat, kiadási oldalon pedig takarékosan gazdálkodtak, 50 

% alatti volt a teljesítés. 

Az önkormányzat működési bevételei között a legnagyobb tétel a helyi adók bevétele, ezen belül a 

helyi iparűzési adó, amely emelkedő tendenciát mutat az elmúlt években. Az első féléves teljesítés 1 

milliárd 600 millió forint volt, ami 517 millió forinttal több, mint az előző év ezen időszakának 

bevétele. 

Bevételi oldalon 4 milliárd 464 millió forint volt összességében a teljesített bevétel, kiadási oldalon 

pedig 4 milliárd 22 millió forint a teljesítés. 

A felhalmozási kiadások teljesülése a várttól egy kicsit elmaradt, 23,3 %-os volt. Az elmaradás oka, 

hogy a beruházások, felújítások tavasszal kezdődtek meg és ezeknek a teljesülése a nyári, illetve az 

őszi hónapokban realizálódik. Év végére itt is kiegyenlítődik majd a teljesítés. 

Jelen pillanatban a városnak hitele nincs, a folyószámlahitel igénybevételére sem került sor 2019. 

első félévében. A város likviditása megfelelő. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

555/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. I. félévi gazdálkodásról és 

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

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Vasutas Lövészklub részére a hatvani 2442 hrsz.-ú ingatlannak a 

lövészklub által használt ingatlanrészének felújítása érdekében támogatás nyújtásáról 

(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: 

 

556/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Vasutas Lövészklub részére a hatvani 2442 hrsz.-ú ingatlannak a 

lövészklub által használt ingatlanrészének felújítása érdekében támogatás nyújtásáról szóló 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 2442 

hrsz.-ú ingatlannak a Hatvani Vasutas Lövészklub (székhely: 3000 Hatvan, Boldogi út 9.) 

használatában lévő ingatlanrészén tervezett beruházás megvalósulása érdekében a Hatvani Vasutas 

Lövészklub részére 3.0000.000,- Ft támogatást nyújt. A pénzügyi fedezet Hatvan Város 

Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. 

mellékletében a “BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-

2019.” költséghelyen  rendelkezésre áll. 

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

támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. szeptember 15. (aláírásra) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Horváth M. út 21. sz. alatti gyermekorvosi rendelő fűtőberendezése és 

ablakai cseréjéhez történő utólagos 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: 

 

557/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Horváth M. út 21. sz. alatti gyermekorvosi rendelő 

fűtőberendezése és ablakai cseréjéhez történő utólagos hozzájárulásról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4568/7/A/8 hrsz.-on felvett, 

természetben 3000 Hatvan, Horváth M. út 21. sz. alatt található gyermekorvosi rendelő ablak- és 

fűtési berendezéseinek cseréjéhez utólagos tulajdonosi hozzájárulását adja, valamint az elvégzett 

munkák költségének megtérítésére 165.810,- Ft értékben vissza nem térítendő támogatást nyújt a  

Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 3009 Kerekharaszt, Hajnal u. 8.) 

részére. A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a “2019. évi intézményfelújítás” költséghelyen  

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. szeptember 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés csatornatisztító gép 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. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

558/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a csatornatisztító gép értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló LSE-068 

forgalmi rendszámú, Mercedes-Benz Axor 1829 L-MUT típusú kombinált csatornatisztító 

gépjárművet el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos formában, a határozat 

mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 

 

Határidő: 2019. szeptember 6. (pályázat kiírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az „Alapítvány a Hatvani I. István 

Általános Iskola Támogatására” elnevezésű alapítvány részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

559/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az „Alapítvány a Hatvani I. István 

Általános Iskola Támogatására” elnevezésű alapítvány részére című előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az „Alapítvány a 

Hatvani I. István Általános Iskola Támogatására” elnevezésű alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, 

Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2601/1 

helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti Hatvani Szent 

István Általános Iskola területére 2 db öltöző konténer elhelyezéséhez. 

Az iskola területén az öltöző konténerek 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. szeptember 15. (kérelmező értesítésére) 

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

Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv 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: 

 

560/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

(székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a 

szennyvíz közmű vonatkozásában. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. (tervek aláírására) 

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

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés a víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről 

(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: 

 

561/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 5/G. § (1) bekezdésében foglalt megállapodási kötelezettségének a teljesítése 

érdekében felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat 1. és 2. számú mellékletét képező 

megállapodás tervezetek aláírására, azzal, hogy az ellátásért felelősök képviselete vonatkozásában a 

képviselettel megbízza a Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani Üzemegysége által üzemeltetett ivóvíz- 

és szennyvízrendszerhez tartozó önkormányzatok többsége által megbízott polgármestert. 

 

Határidő: 2019. szeptember 16. (vízmű értesítésére) 

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

Előterjesztés a szennyvíznyomvonalban beszakadt útburkolatok helyreállítási munkáiról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Sajnos nem lett tömörítve úgy, ahogy kellett volna, és most helyreállítják egy pár helyen. 

 

További 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: 

 

562/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a szennyvíznyomvonalban beszakadt útburkolatok helyreállítási munkáiról 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) a Hatvan, Doktay Gyula utca 40. szám alatti ingatlan előtt található 

összesen 39 m2 felületű útbeszakadás javítási munkáinak elvégzésére vonatkozó vállalkozási 

szerződést olyan módon módosítja, hogy a vállalkozói díj megemelésre kerüljön bruttó 330.200,-Ft 

összeggel a szükségessé vált pótmunka fedezeteként. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások „BOSCH együttműködési megállapodás 

keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

563/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a szennyvíznyomvonalban beszakadt útburkolatok helyreállítási munkáiról 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Teleki út – Béke út kereszteződésében, a Móricz 

Zsigmond utca - Legány Ödön utca kereszteződésében, a Móricz Zsigmond utca 11/A. szám alatti 

ingatlan előtt, valamint a Bethlen Gábor utca 2/A. szám alatti ingatlan előtt található összesen 111 

m2 felületű útbeszakadás javítási munkáinak elvégzésével bruttó 2.960.370,-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 „BOSCH együttműködési megállapodás 

keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Előterjesztés a közvilágítási hálózat kábelhibájának javításáról és egy kitört kandeláber 

cseréjéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

564/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a közvilágítási hálózat kábelhibájának javításáról és egy kitört kandeláber 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal épülete előtti területen a közvilágítás villamos energia ellátását biztosító 

kábel javítási munkáinak elvégzésével és a Hatvan, Bibó István úton egy baleset következtében 

kitört kandeláber cseréjével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza 

meg mindösszesen bruttó 762.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Közvilágítás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

 

 

21. 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 három 

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

565/2019. (IX. 4.) 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. 
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Határidő: 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 

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

 

566/2019. (IX. 4.) 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 Zs út 13.) a kiszolgáló 

épület tűzfalának a javításával és a Bajcsy-Zsilinszky úti bejárat átalakításával a Koroknai Építő 

Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 635.000,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. (szerződéskötésre) 

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

 

567/2019. (IX. 4.) 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 út. 49-51.) hőszigetelt padlásfeljáró ajtó beépítésével és 

pincelejáró ajtó kialakításával Norma- Bau Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza 

meg bruttó 419.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. szeptember 15. (szerződéskötésre) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati 

felhívásra benyújtandó pályázatról 

(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: 

 

568/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati 
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felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.1.1-16 

kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra, 

amelynek a célja a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a szám alatt található házi orvosi rendelők 

felújítása. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 20.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 

100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. (pályázat benyújtására) 

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

 

569/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati 

felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16 kódszámú, „Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra 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.) Lestyán Balázs alpolgármester; 

2.) Szabó János főépítész; 

3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 

4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 

5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

 

Határidő: 2019. szeptember 9. (munkacsoport megalakulására) 

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

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázattal 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: 

 

570/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázattal 

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

Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” 

tárgyú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 24.) részére informatikai eszközök és bútorok beszerzésére. A fejlesztés tervezett értéke 

bruttó 1.000.000,- Ft, amely összegből bruttó 600.000,- Ft önerő Hatvan Város Önkormányzata 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében, az 

önkormányzati feladatok fejezetben, az „egyéb szakfeladatok” költséghelyen rendelkezésre áll. A 

megpályázni kívánt támogatás összege 400.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 

város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: 2019. szeptember 9. (pályázat benyújtására) 

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

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés a „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

 

Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

Tisztelt Bizottság! Kérem a bizottsági tagokat, hogy nevük elhangzása után mondják be 

szavazatukat. 

 

Bagi Miklós: igen 

Kondek Zsolt: igen 

Palik Józsefné: igen 

Papp István: igen 

 

Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a határozati javaslatot a bizottság 

támogatta. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

571/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 425/2019. (VII. 23.) számú határozatát 

módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 38/2019. (I. 30.) 

számú határozata alapján indult, „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák 

megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének a Fenstherm Kontakt Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kun u. 4. fszt. 7.) 

ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a 

szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás értékelési szempontja 
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szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, 

a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 755.880.966.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 

959.968.827.-Ft összesített ajánlati árat, az elvégzett munkákra 42 hónap teljes körű 

jótállásnak, továbbá a kivitelezésbe egyenként 36 hónap szakmai többlettapasztalattal 

rendelkező szakemberek bevonásának a vállalását tartalmazó ajánlatot. 

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást bruttó 464.712.001.-Ft 

összegig pályázati forrásból, ezen felül bruttó 543.255.267.-Ft összeget önerő formájában tervezett 

hitelfelvételből biztosítja. 

Jelen eljárást lezáró döntés a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által a 2014-

2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 106. § (1) bekezdés alapján 

kiadandó támogató vagy feltétellel támogató tanúsítványának ajánlatkérő általi kézhezvétele napján 

lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

 

Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

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

 

Bagi Miklós: igen 

Kondek Zsolt: igen 

Palik Józsefné: igen 

Papp István: igen 

 

Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a határozati javaslatot a bizottság 

támogatta. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

572/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 336/2019. (V. 29.) számú 

határozata alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, 

a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az E2 Hungary 

Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) ajánlattevőt 

nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-

gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a 
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tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, 

azaz 3.887.207.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 

rendelkezésre áll, a 2020. évre szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

 

26. napirendi pont 

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

beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

Négy határozati javaslat van, kérem a bizottsági tagokat, hogy nevük elhangzása után mondják be 

szavazatukat. 

 

Bagi Miklós: igen 

Kondek Zsolt: igen 

Palik Józsefné: igen 

Papp István: igen 

 

Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a négy határozati javaslatot a bizottság 

támogatta. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

573/2019. (IX. 4.) 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, 

mint a képviselő-testület 337/2019. (V. 29.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 

háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozója megállapítja, hogy a Gilux Hungary Kft. (székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 

49. A. ép. 1. em.) ajánlattevőnek az 1. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

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

eljárást megindító felhívás mellékletében foglalt feltételeknek. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

 

574/2019. (IX. 4.) 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, 

mint a képviselő-testület 337/2019. (V. 29.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 
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háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a 

Brilliance Distributor Kft. (székhely: 1224 Budapest, Damjanich u. 12.) ajánlattevőt nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, 

mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 

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

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

azaz 6.120.000.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árra, a rendszeres és rendkívüli szállítások 

esetében 1 munkanap szállítási határidőre, a rendkívüli megrendelések esetében külön 

szállítási díj felszámolása nélküli szállításra, illetve az intézmények részére személyes 

kapcsolattartó biztosítására vállalást tartalmazó ajánlatot. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

575/2019. (IX. 4.) 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, 

mint a képviselő-testület 337/2019. (V. 29.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 

háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a 

Brilliance Distributor Kft. (székhely: 1224 Budapest, Damjanich u. 12.) ajánlattevőt nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, 

mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 

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

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

azaz 8.335.000.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árra, a rendszeres és rendkívüli szállítások 

esetében 1 munkanap szállítási határidőre, a rendkívüli megrendelések esetében külön 

szállítási díj felszámolása nélküli szállításra, illetve az intézmények részére személyes 

kapcsolattartó biztosítására vállalást tartalmazó ajánlatot. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

576/2019. (IX. 4.) 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, 

mint a képviselő-testület 337/2019. (V. 29.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 

háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a 

ManOPen Irodatechnikai Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.) 

ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind 

pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata 

tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti 

érvényes ajánlatot, azaz 2.253.551.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árra, a rendszeres és rendkívüli 

szállítások esetében 1 munkanap szállítási határidőre, a rendkívüli megrendelések esetében 

külön szállítási díj felszámolása nélküli szállításra, illetve az intézmények részére személyes 

kapcsolattartó biztosítására vállalást tartalmazó ajánlatot. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



320 

27. napirendi pont 

Előterjesztés a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

Három határozati javaslat van, kérem a bizottsági tagokat, hogy nevük elhangzása után mondják be 

szavazatukat. 

 

Bagi Miklós: igen 

Kondek Zsolt: igen 

Palik Józsefné: igen 

Papp István: igen 

 

Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal a három határozati javaslatot a bizottság 

támogatta. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

577/2019. (IX. 4.) 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, 

mint a képviselő-testület 39/2019. (I. 30.) számú határozata alapján indult „Piac épületéhez 

kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 

megállapítja, hogy az ORJV 2019 Konzorcium (amelyet képvisel: OCTOPUS Invest 

Szolgáltató Kft., székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 14. 1. lház 2. em. 8.) ajánlattevőnek az 

ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az 

ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, ezáltal az ajánlat nem felel meg 

teljes mértékben az eljárást megindító felhívásban és az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési 

dokumentumban előírt valamennyi feltételnek. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

578/2019. (IX. 4.) 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, 

mint a képviselő-testület 39/2019. (I. 30.) számú határozata alapján indult „Piac épületéhez 

kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 

megállapítja, hogy az ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, 

Rét u. 37.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelő és egyúttal 

döntést hoz arra vonatkozóan, hogy az ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft. kerüljön 

felhívásra a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. (a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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579/2019. (IX. 4.) 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, 

mint a képviselő-testület 39/2019. (I. 30.) számú határozata alapján indult „Piac épületéhez 

kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 

megállapítja, hogy a Fenstherm Kontakt Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kun u. 4. fsz. 7.) 

ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelő.  

 

Határidő: 2019. szeptember 10. (a megfelelőségről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez 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: 

 

580/2019. (IX. 4.) 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 

TOP-4.1.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú, „Hatvani orvosi rendelők felújítása” című 

pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzésével a Medi-CAD Kft.-t (székhely: 3529 

Miskolc, Lázár Vilmos u. 4.) - mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza 

meg bruttó 3.645.535,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet bruttó 3.464.474,- Ft összegben 

pályázati forrásból biztosított, bruttó 181.061,- Ft összegben pedig a Hatvan Város Önkormányzata 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében, az 

önkormányzati feladatok fejezetben, az „egyéb szakfeladatok” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. szeptember 15. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

581/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit út 9. I./2. szám 
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alatti lakás felújításával a Donandmen-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út. 12. II/5.) bízza 

meg bruttó 2.064.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a Lakóház felújítás költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. szeptember 15. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő növénytelepítésről 

(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: 

 

582/2019. (IX. 4.) 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 köztisztaság fenntartásáról, valamint a 

zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-ának betartása 

mellett tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 446 hrsz.-ú közterületen, 

természetben a 3000 Hatvan, Baross Gábor utca 2. számú ingatlan előtti területen 3 db gömbkőrisfa 

telepítéséhez. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő fakivágásokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

583/2019. (IX. 4.) 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 2213 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvani Varázskapu Óvoda területén 

(Hatvan, Jókai utca 9.) 1 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db 

díszcseresznyefa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
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Határidő: 2019. szeptember 5. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

584/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3978/41 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben az Idősek Napközi Otthonának területén 

(Hatvan, Hajós Alfréd utca 5.) 1 db platánfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db hársfa 

ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

585/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3978/68 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Hajós Alfréd utca 5. számú 

ingatlan mögötti területen 1 db vadszilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db hársfa 

ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

586/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2806/6 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Kossuth tér 1. számú ingatlan 

melletti területen 1 db ostorfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db törökmogyoró fa 

ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Hunyadi tér területén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

587/2019. (IX. 4.) 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 895/24 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Rákóczi út területén 8 db 

szivarfa és 1 db gömbakácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 9 db díszalmafa ültetésével 

kerüljenek pótlásra Hatvan, Viola utca területén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 5. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 
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32. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról 

(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: 

 

588/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan város településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Hatvan város településkép védelméről 

szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó egyeztetési eljárást 

megindítja. 

 

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

33. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Fenstherm Kontakt Kft. részére 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

589/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Fenstherm Kontakt Kft. részére 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Fenstherm Kontakt Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.) a Hatvan Város 

Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2995 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Kossuth tér 

2. szám alatti kivett városháza megnevezésű területből 1177 m2-es területrészt felvonulási 

területként térítésmentesen használhasson a könyvtár épületének felújítása során. 

A tulajdonosi hozzájárulás kártalanítási igény bejelentése nélkül visszavonásig, de legkésőbb a 

könyvtár kivitelezési munkáinak a műszaki átadás-átvételi eljárásának a befejezéséig érvényes.  

A felvonulás terület használata során a munka- és balesetvédelmi szakmai szabályokat 

maradéktalanul be kell tartani. 

Hatvan Város Önkormányzata a felvonulási területen az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
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Határidő: 2019. szeptember 15. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

34. napirendi pont 

Előterjesztés a Horizon 2020 projekt 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: 

 

590/2019. (IX. 4.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Horizon 2020 projekt támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Hatvani Környezetvédő Egyesület 

(3000 Hatvan, Horváth Mihály út 11.) Horizon 2020-as LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: 

“Supporting public authorities to implement the Energy Union” („Közép-Kelet-Európai 

Fenntartható Energia Unió”) felhívás CEESEU projektjét és felhatalmazza polgármestert a 

támogató nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2019. szeptember 15. (aláírásra) 

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

 

 

35. napirendi pont 

Előterjesztés a könyvtár építésével kapcsolatos forgalomtechnikai módosításról 

(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: 

 

591/2019. (IX. 4.) 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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth téren a volt 

Stahremberg utcai és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtti szakaszon ideiglenes 

jelleggel, 2019. szeptember 4. – 2020. augusztus 31. közötti időszakban a határozat mellékletében 

jelölt forgalomtechnikai módosítások bevezetésre kerüljenek. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 
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36. napirendi pont 

Egyebek 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését 9 óra 20 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnökhelyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


