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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 25-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Bagi Miklós     bizottsági tag   

 Marján János     bizottsági tag 

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  

         dr. Szikszai Márta  jegyző  

 Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 Komendáné Nagy Márta    hatósági irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési 

osztályvezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

  

 Bagyinszki Gyula Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. - 

ügyvezető 

    

 Molnár Martina     jegyzőkönyvvezető 

 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

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

Városfejlesztési Bizottság 5 tagja jelen van. A bizottság határozatképes. 

 

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

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

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

szavazzanak a javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 
 

Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívóban szereplő 18. napirendi pont 

után az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 

tőkéjének leszállításáról és társasági szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
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• Előterjesztés a Szent István Általános Iskola Bosch-osztályainak szállítását végző 

vállalkozás kiválasztásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 

• Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú 

támogatásról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

• Előterjesztés a hatvani 3255/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének 

bérbeadásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

• Előterjesztés a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló Robert Bosch út és a 

hatvani 0331/76 hrsz.-ú magánút csomópontjának önkormányzati tulajdonba 

vételéről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

• Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvan a Tanügynek 

Közhasznú Alapítvány részére 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

• Előterjesztés a Média-Hatvan Kft. pályázatának megvalósításához szükséges anyagi 

hozzájárulásról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

           Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

           Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

• Előterjesztés a Galgamenti Művészek Egyesületével való együttműködésről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

         Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

         Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 

Papp István bizottsági elnök 

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

 

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

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

napirendjére. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Az ülés napirendjével kapcsolatosan további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a bizottság 

elnöke szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 

 



332 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

596/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. szeptember 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 
N A P I R E N D 

NYÍLT ÜLÉS: 

 

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

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

 

2. Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

3. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 2-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 2-3. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági 

irodavezető 

 

4. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

5. Előterjesztés a Hatvan, Nagygombos Major 28. szám alatti lakás égéstermék elvezetőjének 

javításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

6. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

7. Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 4. szám alatti társasház új közös képviselő választásával 

kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

8. Előterjesztés a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

9. Előterjesztés a hatvani 085 hrsz.-ú földrészlet elidegenítésével kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

10. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 4-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 4-10. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 
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11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

12. Előterjesztés a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 11-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 11-12. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

13. Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Előterjesztés évelő virágok beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 13-14. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 

Előadó 13-14. napirendi pontig: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

15. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

17. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő növénytelepítésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

18. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó a 15-18. napirendi pontig: Schósz Gabriella 

műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

19. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 

tőkéjének leszállításáról és társasági szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 

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

vállalkozás kiválasztásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 

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

támogatásról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

22. Előterjesztés a hatvani 3255/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének 

bérbeadásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

23. Előterjesztés a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló Robert Bosch út és a hatvani 

0331/76 hrsz.-ú magánút csomópontjának önkormányzati tulajdonba vételéről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

24. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvan a Tanügynek Közhasznú 

Alapítvány részére 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

25. Előterjesztés a Média-Hatvan Kft. pályázatának megvalósításához szükséges anyagi 

hozzájárulásról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

26. Előterjesztés a Galgamenti Művészek Egyesületével való együttműködésről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

27. Egyebek 
 

Pályázatbontás 

 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

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

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

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendeletmódosításról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

597/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

 

 

 



335 

2. napirendi pont 

Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Javaslatot szeretnék tenni ezzel kapcsolatban, mert ez nagyon jó dolog, szerintem Hatvanban sok 

fiatal igénybe veszi. 

Érkezett hozzám olyan panasz, hogy anyagi szempontból ők viszonylag jól keresnek, viszont a 

rendelet meghatározza, hogy milyen kereset összeg alatt adunk támogatást. 

Ne vegyük el a fiatalok kedvét, ezért azt javaslom, hogy a kereset arányában, ha valakinek magasabb 

is a keresete, kapjon kevesebb támogatást, de azt lássák, hogy Hatvan Város Önkormányzata minden 

első lakáshoz jutó fiatalt szeretne támogatni. 

Ha a rendeletet összeghatárnál módosítani lehetne, és fokozatosan bevezetésre kerülne, ami, ha csak 

50 ezer forint támogatást jelentene is, azt mondhatnák a fiatalok, hogy engem az önkormányzat 

segített abban, hogy Hatvan városában letelepedjek. 

Ez lenne a javaslatom a következőkben ennek a rendeletnek a módosítását illetően. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Magam is támogatom a javaslatot, hiszen ezek a fiatalok a bank szerint kaphatnak hitelt, ha 

megfelelő jövedelmük van, de kizárja azt, hogy innen kapjanak támogatást. 

 

Papp István bizottsági elnök 

A rendelet megalkotása volt az indulás, és természetesen lehetőség van a tapasztalatok, a jobbító 

szándék alapján annak módosítására 

 

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

rendeletmódosításról. 

  

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

598/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendeletmódosításról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

599/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztést, és a 

mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
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4. 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

600/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 

intézmények 2019. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének 

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

költségfelosztással. 

 

Határidő: 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 

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

 

601/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú I., III., IV. számú 

körzeti felnőtt háziorvosi rendelő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.) tisztasági festésével a Füziexportbau 

Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u.55/A) bízza meg bruttó 1.676.400,- Ft összegben, mint 

az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. október 10. (szerződéskötésre) 

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

 

602/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 24.) időszakos érintés-, villám- és erősáramú berendezések tűzvédelmi 

jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok javításával és a javítás utáni szabványossági 

felülvizsgálatának elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza 
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meg bruttó 1.974.850,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen 1.636.000,- Ft erejéig, 

továbbá 338.850,- Ft erejéig az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Nagygombos Major 28. szám alatti lakás égéstermék elvezetőjének 

javításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

603/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Nagygombos Major 28. szám alatti lakás égéstermék 

elvezetőjének javításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2. 

pontja alapján megbízza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes 

Béla u. 2.)  a Hatvan, Nagygombos Major 28. szám alatti lakás égéstermék elvezetőjének javítási 

munkáinak soron kívül, a fűtési szezon előtt történő elvégeztetésével azzal, hogy az üzemeltető a 

ténylegesen felmerülő költségekkel csökkentheti az önkormányzat Lakásfelújítási Alapjába 

befizetésre kerülő összeget. 

 

Határidő: 2019. október 4. (értesítésre) 

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

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

604/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 

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

testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött  

vagyonvédelmi-távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti megbízási szerződést, valamint a 

karbantartási szerződést módosítja oly módon, hogy a Hatvani Járási Hivatal Hatvan, Balassi Bálint 

út 14. szám alatti épületének távfelügyeletét és a távfelügyeleti rendszer karbantartását 2019. 

október 15. napjától megszünteti. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat szerinti módosításoknak 

megfelelő egységes szerkezetbe foglalt vagyonvédelmi-távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti 

megbízási szerződés, valamint karbantartási szerződés aláírására. 

 

 Határidő: 2019. október 15. (a szerződések módosítására) 

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

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 4. szám alatti társasház új közös képviselő választásával 

kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Annak örülök, hogy ahol sok önkormányzati lakás van, ott az önkormányzat szavazati joggal élhet. 

Csak ezt máshol is kellene gyakorolni. Nagyon nagy probléma a Pázsit úton, hogy nem tudja átvenni 

egy kezelő cég a közös képviselőtől, mert semmilyen módon nem kíván lemondani. Többször ültünk 

ott az önkormányzati képviselőkkel, illetve az itt dolgozókkal, és nem volt hozzá szavazati joguk. 

Ezért a lakók többsége nem tudja leváltani a jelenlegi közös képviselőt, aki el sem tud számolni egy 

csomó pénzzel. Talán a Pázsit úti lakótelep egyik legjobban tönkrement épületében közös képviselő. 

Ordító hibák vannak ott. Én többször voltam lakógyűlésen és képtelenség leváltani ezt a hölgyet, 

mert nem akarja átadni. És nincs szavazati joga az önkormányzatnak, pedig több önkormányzati 

lakás van. Ha itt felruházzuk az önkormányzati képviselőt, akkor ott is adjunk már jogot, hogy 

képviseltethesse a lakók érdekeit, és tegyünk pontot a végére, még mielőtt ebben az épületben őrült 

nagy gondok lennének. 

Odáig fajult a dolog, hogy emberileg bántják már egymást, nem csak szóban, hanem tettekben is. 

Mindenképpen meg kellene oldani ezt a helyzetet. Lehet, hogy nem ennek a ciklusnak lesz már a 

feladata, de a jövőre nézve kérem.  

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Általában úgy vagyunk vele, hogy amit a többség akar, mi azt szoktuk támogatni. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Más eljárási hibák miatt nem lehetett. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Tudom, hogy nagy problémák vannak ott, engem többször is hívtak ki, mint a Szociális és Lakásügyi 

Bizottság elnökét. Áldatlan állapotok vannak. 

 

Marján János bizottsági tag 

Az új közös képviselőnek, vagy aki szeretne az lenni, annak az a dolga, hogy törvényesen csinálják. 

Azért kellet a másikat visszaállítani, a bíróság azért marasztalta el, mert eljárási hibák voltak.  

 

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

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

605/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Hatvanas u. 4. szám alatti társasház új közös képviselő 

választásával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Hatvanas u. 4. szám alatti társasház 

közös képviselője jogviszonyának megszüntetése és az új közös képviselő megválasztásának 

tárgyában összehívandó társasházi közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a tulajdonosok 

többsége által kialakított állásponthoz csatlakozik a társasházi közös képviselő leváltása és az új 

közös képviselő választása napirendi pontok tárgyalásánál. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

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

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

606/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel 

megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

hogy a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (székhely: 5000 Szolnok, 

Nagysándor József út 24.) megkötött menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 

személyszállítási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosító okiratot aláírja, azzal, 

hogy az aláírást követő soron következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre utólagos 

jóváhagyásra terjessze elő. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

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

Előterjesztés a hatvani 085 hrsz.-ú földrészlet elidegenítésével kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

607/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 085 hrsz.-ú földrészlet elidegenítésével kapcsolatos döntésről 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Hatvan Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő, hatvani 085 helyrajzi számú, 11848 m2 nagyságú kivett közút 

művelési ágú ingatlanból kb. 5000 m2 nagyságú területrészt értékesít, amennyiben az értékesítéshez 

szükséges valamennyi jogszabályi előírás különösen a településrendezési eszközök módosítása, az 

önkormányzati út telekalakítása és forgalomképes vagyonelemmé válása megtörténik oly módon, 

hogy az önkormányzat az eljárási költségeket nem vállalja. 

 

Határidő: 2019. október 11. (tájékoztatásra) 

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

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

608/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közterületein elhelyezésre kerülő 

karácsonyi díszvilágítás elemeinek ellenőrzésével, javításával, valamint a kandeláberes csatlakozási 

pontok (130 db) ÉMÁSZ szabvány szerinti átalakításával a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 

Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 4.217.797,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendelet 2/a mellékletében 1.500.000,- Ft erejéig a „Karácsonyi díszvilágítás 

karbantartása, fényfüzérek beszerzése” költséghelyen rendelkezésre áll, 2.717.797,- Ft erejéig a 

többletadó bevételek terhére kerül biztosításra. 

 

 



341 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

609/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közterületein elhelyezésre kerülő 

karácsonyi díszvilágítás elemeinek fel- és leszerelésével, valamint üzemeltetésével a 

LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 5.080.000,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a többletadó bevételek terhére kerül biztosításra. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozat javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

610/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési tervének 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2019. évi Közbeszerzési tervet. 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. (a Közbeszerzési terv közzétételére) 

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

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Az a baj, hogy mindig van hátra húzó erő, és nekünk meg kell küzdeni. 

 

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

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

611/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 

azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat 

megvalósításával összefüggésben „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák 

megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 

keretében. 

A beruházás becsült értéke nettó 735.019.893.-Ft. 

A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához nettó 

334.775.000.-Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó 

kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 735.019.893.-Ft becsült értékű, uniós 

eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 

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

testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető - a Bizottság elnöke; 

2.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető; 

3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 

4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 

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

 

Határidő: 2019. október 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 

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

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

612/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

határozat 1. és 2. számú mellékletében szereplő növények beszerzésével, valamint hatvani 

helyszínre szállításával a Maróti Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 47.) 

bízza meg bruttó 1.182.497,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok 2019. évi kiadásai között a „Fák, cserjék 

közterületre” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. október 10. (megrendelésre) 

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

Iroda útján” 

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés évelő virágok beszerzéséről és szállításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

613/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

évelő virágok beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával a Hegede Kertészet Kft.-t (székhely: 

6034 Helvécia, Alsótelepi dűlő 5.) bízza meg bruttó 438.150,-Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendelet 2/a mellékletében a városüzemeltetési feladatok 2019. évi kiadásai között a 

„Virágbeszerzés közterületre” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. október 10. (megrendelésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

614/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 

Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg a városi csapadékvíz-hálózat javítási munkáival (Hatvan, 

Szabadság út 11. számú ingatlan mellett található tisztítóakna fedlapjának pótlásával, a Hatvan, 

Szabadság út 17. számú ingatlan előtt, a járdában található tisztítóakna szintbeemelésével, a Hatvan, 

Szabadság út 43. számú ingatlan előtt, a járdában található tisztítóakna szintbeemelésével, a Hatvan, 

Kinizsi utca 5. számú ingatlan kapubejárója szélében található csapadékvíz-elvezető cső befolyó 

nyílásának a helyreállításával, a Hatvan, Teleki út 17. számú és a 21. számú ingatlanok előtt, a 
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járdában található csapadékvíz-elvezető hálózat műtárgyainak helyreállításával, a Hatvan, Árpád 

utca 45. számú ingatlan járda alatti, csapadékvíz kifolyó környezetének átalakításával és a Hatvan, 

Árpád utca 43. számú ingatlan előtt található járdán megálló csapadékvíz elvezetésével, valamint a 

Hatvan, Árpád utca 21. számú ingatlan előtt, az úttestben található, 6 m x 26 cm -es csapadékvíz-

elvezető folyóka, betonfolyókára történő cseréjével) összesen bruttó 1.557.800,- Ft összegben, mint 

az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. október 11. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

615/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Tabán utca 1–49. számú 

ingatlanok közötti útszakaszon 30 km/h-ás sebességkorlátozás legyen bevezetve a határozat 1. 

számú melléklete szerint. 

 

Határidő: 2019. október 2. (forgalmi rend bevezetésére) 

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

Iroda útján 

 

616/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Gábor Áron utca bal 

oldalán a Rákóczi út 29. számú ingatlan Gábor Áron utcai bejárata előtti útszakaszon kerüljön 

megtiltásra a várakozás a határozat 2. számú melléklete szerint. 

 

Határidő: 2019. október 2. (forgalmi rend bevezetésére) 

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

Iroda útján 

 

617/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, volt Tiszti lakótelepre 

történő behajtás korlátozása érdekében a lakótelepen lévő társasházak kerüljenek megkeresésre 

annak érdekében, hogy közgyűlési határozat formájában döntsenek a forgalmi rend 

megváltoztatásával kapcsolatosan. 
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Határidő: 2019. október 4. (társasházak megkeresésére) 

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

Iroda útján 

 

 

17. 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

618/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a köztisztaság fenntartásáról, valamint a 

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

mellett tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 2381 hrsz.-ú 

közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Tüzér utca 17. számú ingatlan melletti területen 75 db 

fagyalcserje telepítéséhez, azzal a feltétellel, hogy a cserjék telepítését megelőzően a kérelmezőnek 

az érintett közművek üzemeltetőitől hozzájárulást kell beszereznie. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

619/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3831/15 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Kertész utca 51-53. számú 

ingatlanok előtti területen 1 db ezüstfenyő kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőris 

ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Horváth Mihály út területén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 
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620/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 177/5 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Bercsényi út 3. számú ingatlan 

előtti területen 1 db vérszilva kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőris ültetésével 

kerüljön pótlásra Hatvan, Viola utca területén. 

Határidő: 2019. szeptember 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

621/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3393/3 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Akácfa utca 28. számú 

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

gömbkőris ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 

tőkéjének leszállításáról és társasági szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

két határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

622/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

jegyzett tőkéjének leszállításáról és társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan Város Önkormányzata, mint tag 

szavazatát az alábbiak szerint gyakorolja:  

 

„A  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:175. § (3) bekezdése és 3:176. § (1) 

bekezdése rendelkezéseire való tekintettel a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 

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

bevonja, és a Társaság 25.400.000,- Ft, azaz Huszonötmillió-négyszázezer forint összegű jegyzett 

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

négyszázezer forint összegre leszállítja. 
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A tőkeleszállítást követően a táraság tőkeszerkezete az alábbiak szerint alakul: 

 

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

 

Az egyes tagok törzsbetétje: 

 

Hatvan Város Önkormányzata    Törzsbetét összege: 13.100.000,-Ft 

Apc Községi Önkormányzat     Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Boldog Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Csány Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Heréd Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Hort Nagyközségi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Kerekharaszt Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Nagykökényes Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Petőfibánya Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

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

Palotás Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Vanyarc Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Kisbágyon Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Bér Község Önkormányzata     Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Ecséd Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Vámosgyörk Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Lőrinci Városi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Hévízgyörk Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Kál Nagyközségi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 

Nagyút Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft „ 

 

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

szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével elássa, és az 

ügyvezetői tervezet kézhezvételétől számított  8  naptári napon belül a társaság részére átadja. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

623/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

jegyzett tőkéjének leszállításáról és társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy  IGEN-nel szavazzon a határozat 

melléklete szerinti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövegének 

elfogadása tárgyában. 

 

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

szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével elássa, és az 

ügyvezetői tervezet kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül a társaság részére átadja. 
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Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

20. napirendi pont 

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

kiválasztásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

624/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

(székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) Bosch-osztályainak heti úszásoktatásra történő 

szállításához árajánlatot adó Inter-VM Trans Plastic 2000 Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, 

hrsz.05/27) ajánlatát elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. szeptember 1-től 2020. június 15-ig 

tartó időtartamra a fuvarozási szerződést az Inter-VM Trans Plastic 2000 Kft. -vel megkösse. 

 Az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek 2019. évi időarányos anyagi fedezete – 

előreláthatóan - 1.680.000,- +ÁFA összegben Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében szereplő 

„Egyéb szakfeladatok” költséghelyen rendelkezésre áll. A következő évi időarányos összeg -

előreláthatóan - 2.436.000,- Ft+Áfa pedig a 2020. évi költségvetésbe pedig betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. október 15. 

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

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú 

támogatásról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

625/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú 
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támogatásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

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

sportfejlesztési támogatáshoz szükséges további bruttó 12.596 e Ft összegű saját forrást biztosít. 

Az önerő biztosításhoz szükséges bruttó 12.596 e Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan 

Egyesület- Sportfejlesztési program pályázati önrész” költséghelyen betervezésre kerül. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

626/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Hatvan, Népkert utca 2.) részére a 276/2019. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi határozatban 

sportfejlesztési támogatás címén jóváhagyott 77.598 e Ft összegből 12.683 e Ft-ot a 2019. 

költségvetési évben átcsoportosít a HACS pályázati önrész biztosítására.  

A sportfejlesztési támogatáshoz szükséges 12.683 e Ft összeg pénzügyi forrása Hatvan Város 

Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan 

Egyesület- Sportfejlesztési program pályázati önrész” költséghelyen betervezésre kerül; tekintettel 

arra, hogy ez az összeg csak 2020-ban kerül felhasználásra. 

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

megtegye. 

 

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

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 3255/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének 

bérbeadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

627/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 3255/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének 

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

testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3255/2 hrsz-ú, természetben a 3000 

Hatvan, Balassi B. úton található ingatlan 475 m2 nagyságú részét Pusztai István (lakcím: 3000 

Hatvan, Kórház u. 7.) részére bérbe adja egy évi határozott időtartamra 2019. október 15. napjától 

2020. október 14. napjáig havi 10.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 12.700,- Ft/hó bérleti díjért. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2019. október 11. (bérleti szerződés megkötése) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló Robert Bosch út és a hatvani 

0331/76 hrsz.-ú magánút csomópontjának önkormányzati tulajdonba vételéről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

628/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló Robert Bosch út és a hatvani 

0331/76 hrsz.-ú magánút csomópontjának önkormányzati tulajdonba vételéről szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

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

Budapest, Rómer Flóris u. 8.) tulajdonában álló hatvani 0331/76 hrsz.-ú, kivett közforgalom elől 

elzárt magánút elnevezésű, valamint az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0331/46 hrsz.-ú 

kivett közút csomópontjában lévő 70,5 m hosszú, 7 m széles aszfalt burkolattal, kétoldali 1,25-1,5 

m széles padkával megépített közlekedési létesítményt ingyenesen önkormányzati tulajdonba veszi.  

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

szükséges eljárási cselekmények lefolytatására, valamint a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

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

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvan a Tanügynek Közhasznú 

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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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629/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvan a Tanügynek Közhasznú 

Alapítvány részére című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Tanügynek Közhasznú Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) részére rézszínű 

ötvözetből készült tábla elhelyezéséhez a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola épületének főbejárati homlokzati falára, mely tábla 

kihelyezésére abból az alkalomból kerül sor, hogy a Hatvani Városi Értéktár Bizottság döntése 

alapján az iskola a fennállásának 125. évében bekerült a Hatvani Helyi Értéktárba. A képviselő-

testület a hozzájárulást azzal a kikötéssel adja meg, hogy az alapítvány köteles a tábla elhelyezése 

során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 

Hatvan Város Önkormányzata a tábla kihelyezése során keletkező esetleges károkért felelősséget 

nem vállal. 

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

 

Határidő: 2019. október 4. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Kft. pályázatának megvalósításához szükséges anyagi 

hozzájárulásról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

630/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Kft. pályázatának megvalósításához szükséges anyagi 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) (a továbbiakban: Média-Hatvan Kft.) TOP-7.1.1-16-H-

ESZA-2019-00637 azonosító számú támogatási kérelmében megfogalmazott rendezvénysorozat 

megvalósításához azzal, hogy a Kft. pályázaton elnyert támogatását bruttó 35.949.075,- Ft 

összegben előfinanszírozza. A szükséges fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felhalmozási 

kiadások költséghelyen a „Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. hirdető felület fejlesztése” 

költségsoron 7.866.400,- Ft összegben és az „FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési program 

pályázati önrész” költségsorról átcsoportosítva 12.683.000,- Ft, valamint 15.399.675,- Ft összegben 

a többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll. 

A pénzösszeg felhasználásáról a Média-Hatvan Kft. az önkormányzat felé elszámolni köteles 

pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával. A pénzösszeg visszafizetése a projekt pénzügyi 

zárásának jóváhagyását követő 30 napon belül esedékes. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
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város polgármesterét a Média-Hatvan Kft.-vel a tárgyban kötendő támogatással kapcsolatos 

kölcsönszerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. október 10. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 

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

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés a Galgamenti Művészek Egyesületével való együttműködésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

631/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Galgamenti Művészek Egyesületével való együttműködésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Galgamenti Művészek Egyesületével 

(székhely: 2194 Tura, Zsámboki út 50.; telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) együttműködési 

megállapodást köt a határozat melléklete szerinti tartalommal, melynek célja az egyesület pályázati 

céljának megvalósítása a TOP CLLD „Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című, TOP-7.1.1-16-

H-092–3 kódszámú kiírásra benyújtandó kérelmének megfelelően. A képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. (aláírásra) 

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

 

 

27. napirendi pont 

Egyebek 

 

Papp István bizottsági elnök 

Pályázatbontás következik. 

 

Rékasi Éva osztályvezető 

Tisztelt Bizottság! 

A képviselő-testület 510/2019. (IX. 5.) határozatával az önkormányzati tulajdonban lévő Mercedes 

Benz Axor típusú mosó gépjárműre vonatkozó pályázatát írta ki. 

A pályázati határidő hétfő déli 12 órakor járt le. a kiírás alapján egy pályázat érkezett, amely most 

kerül felbontásra. 

Az értékbecslő által meghatározott értéke a csatornatisztító gépnek 15 millió 468 ezer 600 forint 

volt. Ennek a 10 %- a ajánlati biztosítékként megfizetésre került. 

Tehát a pályázó Heves Megyei Vízmű Zrt. A vásárlásra vonatkozó ajánlati árat 15 millió 510 ezer 

forint bruttó értékben határozta meg. 

A pályázat a kiírásnak megfelelő. Javaslom, hogy a bizottság a képviselő-testület elé nyertes 

pályázónak a Heves Megyei Zrt.-t terjessze. 
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A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a pályázatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

632/2019. (IX. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonban álló Mercedes-

Benz Axor 1829 L-MUT típusú kombinált csatornatisztító gépjármű elidegenítésére vonatkozóan a 

Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) részéről érkezett pályázatot 

érvényesnek minősítette.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 

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 


