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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. november 27-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. Kovács Éva  aljegyző 

          Lukács László   mb. jegyzői irodavezető 

          dr. Veres András  ügyvéd 

 Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 Nagy Márta      hatósági irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Dudásné Csikós Ágnes    általános igazgatási osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési 

osztályvezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

 Szabó János főépítész 

 Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető 

 Szentgyörgyi Natália belső ellenőr 

    

 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 28. napirendi pont 

után az alábbi előterjesztéseket: 
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• Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, az új 

ügyvezető megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, 

felügyelőbizottsági tagok lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok 

megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, tevékenységi körök 

módosításáról és az alapító okirat módosításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 

• Előterjesztés a Horváth Mihály út 3. II/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

bérlakás gázkazán cseréjéről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető  

 

• Előterjesztés a karácsonyi vásárral kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

• Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

tisztségviselőinek megválasztásáról 

 (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

• Előterjesztés a "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása 2" elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

• Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2019. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról, annak 

pénzügyi teljesítéséről, Társulási Tanácsába tag delegálásáról és a Zagyvakörnyéki 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába tag 

delegálásáról 

 (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

• Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel megkötött 

együttműködési megállapodás módosításáról 

 (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 

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. 
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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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

691/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. november 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 

Előadó: Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető és Szentgyörgyi 

Natália belső ellenőr 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról  

      (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

3. Előterjesztés a közterület-használati díjak felülvizsgálatáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 2-3.  napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 2-3 napirendi pontig: Nagy Márta hatósági irodavezető 

 

4. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

6. Beszámoló az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

7. Előterjesztés a hatvani 3825/1 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Dembinszky utcában 

található, kivett sporttelep megnevezésű ingatlan tulajdonjogának árverésen történő 

megszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásának utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

9. Előterjesztés a Robert Bosch út és a hatvani 0331/76 hrsz.-ú út megnevezésű ingatlanon 

létesült csomópont egy részének önkormányzati tulajdonba kerüléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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10. Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. földszint 3. szám alatti üzlet megnevezésű ingatlan 

bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

11. Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek 

bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

12. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 

13. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 5-13. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 5-13. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

14. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a 

garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

15. Előterjesztés nyilatkozat, valamint tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Hatvani Úszó, 

Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztéséhez 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés az e-közmű szolgáltatás ellátásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

17. Előterjesztés Hatvan város vízkár-elhárítási tervének aktualizálásával kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

18. Előterjesztés a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

19. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásával kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

20. Tájékoztató a 2019/2020. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

Előterjesztő 14-20. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 14-20. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

21. Előterjesztés az „Internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben: WiFiEU” felhívásra 

benyújtandó pályázatról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

22. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem 

Felújítási Program keretében megvalósuló pályázattal kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

23. Előterjesztés a Hatvani Thai Box Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges 

anyagi hozzájárulásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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24. Tájékoztató a 2018-2019. évi pályázatokról 

(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

Előterjesztő 21-24. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 21-24. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

25. Tájékoztató Hatvan város 2020. évi virágosítási- és fásítási tervéről 

   (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 

26. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

27. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó a 26-27. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 

 

28. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 

(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

Előterjesztő és előadó: Szabó János főépítész 

 

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

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági 

tagok lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló 

megválasztásáról, tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 

30. Előterjesztés a Horváth Mihály út 3. II/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

gázkazán cseréjéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető  

 

31. Előterjesztés a karácsonyi vásárral kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető  

 

32. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tisztségviselőinek 

megválasztásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

 

33. Előterjesztés a "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása 2" elnevezésű közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
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34. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról, annak pénzügyi teljesítéséről, 

Társulási Tanácsába tag delegálásáról és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

35. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel megkötött együttműködési 

megállapodás módosításáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

36. Egyebek 

 

Határidő: 2019. november 27. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető 

Tisztelt Bizottság! 

Szeretném elmondani, hogy Szentgyörgyi Natália kolléganő visszatért Gyed-ről és belső 

ellenőrként ismét dolgozik.  

 

Papp István bizottsági elnök 

Mint már az a Jogi Bizottság ülésén is elhangzott, alapos munkát végez a belső ellenőrzés. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

692/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2020. évi belső 

ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

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

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 
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2. napirendi pont 

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

rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tisztelt Bizottság! 

Nagy örömmel olvastam ezt az előterjesztést. 

Ha jól emlékszem az utolsó rendes ülésen javaslatot tettem, hogy gondoljuk át a lakásrendeletünk 

módosítását, hogy azok a fiatalok is lehetőséghez jussanak, akiknek esetleg magasabb jövedelmük 

van, és ennek nagyon örülök, hogy ez így történt. Ugyanis a kiművelt főket itt fogjuk tartani a 

városban, nem fognak elmenni, mert azt mondják, hogy lehetőségük van arra, hogy itt telepedjenek 

le, itt éljék életüket és itt tevékenykedjenek. 

Ennek kapcsán tovább gondoltam, és nagy szükség lenne önkormányzati lakásokra, ha arra 

lehetősége lenne a városnak, hogy egyszer majd újra el kezdjen építkezni. Nagy szükség lenne rá, 

hiszen nem mindenki teheti meg, mert nincsenek olyan anyagi lehetőségei, hogy önálló lakáshoz 

jusson. 

Nagyszerű ez a támogatás, de nagyon magasak az ingatlan árak Hatvanban is, hiszen van 

munkalehetőség, illetve Budapest is közel van. Azt gondolom, hogy mindig tovább kell lépnünk és 

gondolkodnunk. Legközelebb az anyagi lehetőségeinken, hogy meg tudjuk-e valósítani, hogy 

bérlakások épüljenek, mert talán még vonzóbb lehet a város a fiatalok számára. 

 

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: 

 

693/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a közterület-használati díjak 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

694/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a közterület-használati díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. évben a közterület- 

használati díjak mértékét nem változtatja meg.  
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Határidő: 2019. december 31.  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

695/2019. (XI. 27.) 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 

 

Petró Hanna, Berki Boglárka, Gloncz Sándor, Rátz Rebeka, Kismihók Zente, Nagy 

Bori, Tóth Kende, Marczis Nóra, Petor Benett Zsombor, Szűcs Janka Zsanna, Kulyó 

Barbara, Baranyi Panna Julianna, Pap Anna, Agócs Bence és Kovács Gréta 

gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 

életévének betöltése napjától vehet igénybe. 
 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 600.000,- Ft – azaz Hatszázezer 

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

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

támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

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

 

5. napirendi pont 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

A következő előterjesztésnél kérem Irodavezető Asszonyt, hogy néhány mondatban foglalja össze a 

rendelet és a beszámoló tartalmát. 

 

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

rendelettervezetről. 

  

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

696/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 



391 

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.” 

 

 

6. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Készültem, és úgy gondoltam, hogy a kérdéseimre a bizottsági ülésen szeretnék választ kapni. 

A beszámolóban az intézményi működéseknél a 2. oldalon a Grassalkovich Művelődési Ház 

működési bevétele 2.793 e Ft-ban teljesült, ez a tervezett teljesítés 33,7 %-a. Mi az oka ennek a kis 

mértékű teljesítésnek. 

 

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

A Grassalkovich Művelődési Ház esetében van beadott pályázat, amelynek az elszámolási ideje 

szeptember utáni időszakra tevődik, október, november hónapra. Ez működési költség támogatást 

jelent, ez az oka, hogy még nem teljesült ez a bevétel. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek esetében a bevételek 19.415 e Ft-ban, 12 %-os mértékben 

valósultak meg a 162.013 e Ft előirányzattal szemben. Miből fakad ez? Látom, hogy a Vízmű 2018. 

évről áthúzódó beruházása nem került átadásra. 

 

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

A Vízmű Zrt.-vel kötött az önkormányzat megállapodást évekkel ezelőtt, mely megállapodás keretein 

belül felújítanak, beruháznak a városban. Ezek nem kerültek még átadásra, de ahogy én értesültem a 

Műszaki Irodától, valamilyen összegben lesz átadás, tehát év végéig lesz még teljesítésünk. 

 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előzetesen valóban azt jelezték, hogy decemberben szeretnék majd átadni ezeket a beruházásokat. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

A támogatási kölcsönök visszatérülése témához kapcsolódik a következő kérdésem. 

A Zagyvaság Vidékfejlesztési és Közhasznú Egyesület még továbbra is 1,5 millió forinttal tartozik. 

Még csak 500 ezret fizettek. 

Ez már pár éve húzódik, én már biztos, hogy kamatot számolnék fel, mert mindig adunk nekik 

halasztást. Én már azt mondanám, hogy itt a vége, igaz nem nagy összegről van szó, de lehet, hogy 

lenne ennek jobb helye is. 

 

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

Felvettük az egyesülettel a kapcsolatot és jeleztük nekik. Azt a választ kaptuk, hogy még év végéig 

várhatóan fognak egy tételt utalni. Jelezték, hogy nem fogják tudni a teljes összeget az idén kifizetni, 

de azon leszünk, hogy ez minél előbb megtörténjen. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

A hiteleknél lenne kérdésem. 

A jégcsarnokhoz már le lett hívva a hitel, és már törlesztettünk is belőle, mikor még nem történt 

semmi az út kialakításán kívül. Ez miért van? Miért kellet lehívni a hitelt? 
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Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

A jégcsarnokra a hitelszerződés aláírása 2017-ben történt, aminek a lehívásának a végső határideje az 

idén szeptember 30-a volt. Ezért döntött úgy a vezetőség, hogy szükséges lehívni, mert ez Kormány 

engedélyhez kötött hitel volt, amelyre megkaptuk az engedélyt, és ha most nem hívjuk le, akkor 

elölről kell az egész folyamatot kezdeni. Amennyiben szükség lesz rá, ez a pénz rendelkezésre áll, az 

önkormányzat számláján ott fog maradni a célirányos felhasználásig. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm! 

Az Apc-Ecséd-Hatvan 3. ütem. Itt van 20 millió Ft tervezés és 0 % teljesült ebből. Ez miért van? 

 

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

Ez ugyanaz a Vízmű beruházásos történet. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

A Szociális kártyára 12 millió van tervezve, és nem sok teljesült belőle. Azért fontos, hogy 

megemlítsem a Szociális kártyát, mert engem a nyugdíjasok képviseletében megkeresett egy hölgy, 

és jelezte, hogy szeretnék, ha a Szociális kártya felülvizsgálatra kerülne, mert aktualizálni kellene. 

Mert vannak olyan termékek, amik már nem elérhetőek.  

Én abban is nagyon partner lennék, hogy emelnénk ennek az összegét, mert olyan mérhetetlen 

élelmiszer áremelés van folyamatosan, hogy nagyon sok mindent nem tudnak vásárolni. 

Valamint a 3/f. mellékletben az óvodapedagógusok továbbképzésére be van tervezve 600 ezer forint 

és nem történt teljesítés. Nem vették igénybe a továbbképzésre a pénzt az óvodák? 

 

Lukács László m.b. jegyzői irodavezető 

A múlt héten volt egy képzés, illetve a mai napon is van egy képzés, tehát ezek most fognak majd 

teljesülni. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

A Kábítószer Egyeztető Fórumnál van 350 ezer forint tervezve és itt is 0 % teljesült. 

Azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos lenne, hogy ezt a pénzt felhasználjuk, akár 

megelőzésre, akár olyan fórumra, ahol azok a szülők és diákok vennének részt, akik számára fontos, 

hogy ne is kerüljenek ennek a közelébe. 

Tavaly Zacher főorvos úr itt volt és tartott egy remek előadást. Nem tudom, hogy az idén tervezünk-e 

még valamit, mert a pénzünk megvan rá. 

 

Nagy Márta hatósági irodavezető 

Egyeztetünk Lestyán Balázs alpolgármester úrral. 

 

Marján János bizottsági tag 

Megjegyzésem lenne a jégcsarnokos hitellehívással kapcsolatban. Rendben van, hogy lehívtuk a 

hitelt, de úgy kellene kezelni, hogy elkülönített számlán és a kamatveszteséget mérsékelve 

valahogyan lekötni, amíg a felhasználás meg nem történik. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Nekem is az a véleményem, hogyha van rá mód, akkor kössük le. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Megkérem Irodavezető Asszonyt, hogy a beszámolóról mondjon még néhány mondatot 

 

Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

A gazdálkodási iroda elkészítette az I-III. negyedévi beszámolót. 

A bevételi oldalon 80,1 %-os volt a teljesítés. Az intézményeknél az időarányos teljesítés szépen 

megtörtént 74,1 %-ban. Az önkormányzat saját működési bevétel 89,9 %-os volt, amely a befolyt 
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helyi adóknak köszönhető. Vannak olyan helyi adó elemek, amelyek esetében már a teljes éves 

előirányzatot teljesítettük szeptember 30-ig. 

A bevételi oldalon fejlesztési támogatások soron van egy 50 %-os teljesítésű támogatásunk, amely a 

Kézilabdacsarnokhoz tartozik, itt még várunk 534 millió forintot. Illetve 1 milliárd 325.000 millió Ft 

érkezett a könyvtár felújításhoz, ez 100 %-ban teljesült. 

A pénzmaradvány igénybevétele 2.500.618 e Ft, 100 %-ban teljesült.  

Itt van a 480 millió Ft hitel, amely szintén 100 %-ban teljesült, ezt egyébként terveztük az eredeti 

költségvetésben is, amelyet februárban fogadott el a testület.  

Kiadási oldalon a működési kiadások az időarányos alatt maradtak, 68,6%-os volt a teljesülés. Mind 

az intézmények, mind az önkormányzat esetében időarányos alatti teljesítés mutatkozik. 

Felhalmozási, felújítási soron 39 % a teljesítés, itt még egy nagyobb arányú teljesítés várható év 

végéig, mert a nyári, őszi beruházások végszámlái szeptember 30. után érkeztek meg és így 

jelentősebb kifizetések lesznek még december 31-ig. A keret rendelkezésre áll, tehát ezeket tudja 

teljesíteni az önkormányzat. 

A hitelek, kölcsönök törlesztésénél a Kézilabdacsarnokra felvett korábbi hitelt év elején teljesítettük, 

már a féléves beszámolóban is benne volt. A Jégcsarnokhoz felvett 480 milliós hitelnek az első 

törlesztőrészlete teljesült szeptember 30-ig. Itt még egy ugyanilyen összegű törlesztőrészlet várható 

december 31-ig. 

Összességében elmondható, hogy kiadási oldalon 52,1 %-os volt a felhasználás a módosított 

előirányzathoz képest. 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

szavazat és nélkül a következő határozatot hozta: 

 

697/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi 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 az önkormányzat 2019. I - III. 

negyedévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak 

mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 3825/1 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Dembinszky utcában 

található, kivett sporttelep megnevezésű ingatlan tulajdonjogának árverésen történő 

megszerzéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Ez az autós oktató pálya. Jó helyen van, nagy a telek. 

 

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: 

 

698/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 3825/1 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Dembinszky 

utcában található, kivett sporttelep megnevezésű ingatlan tulajdonjogának árverésen történő 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3825/1 hrsz.-ú, természetben 3000 

Hatvan, Dembinszky utcában található, kivett sporttelep megnevezésű, 2400 m2 nagyságú ingatlant 

Elektronikus Aukciós Rendszer útján meg kívánja vásárolni  bruttó  11.430.000,- Ft kikiáltási áron, 

de maximum bruttó 14.000.000,- Ft vételáron, melyhez a pénzügyi fedezet  a Hatvan Város 

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

általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az árverésen való részvételre, a 

részvételhez szükséges jogi nyilatkozatok megtételére, valamint sikeres árverés esetén az adásvételi 

szerződés aláírására.  
Eredménytelen árverési eljárás esetén a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét arra, hogy a megismételt árverési eljáráson részt vegyen és az ingatlanra licitáljon 

az értékbecslésben meghatározott összeg erejéig. 

 

Határidő: 2019. november 29. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásának utólagos jóváhagyásáról 

(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: 

 

699/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásának utólagos jóváhagyásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan tulajdonosi hozzájárulását adja a 

hatvani 3825/3 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Dembinszky és Klapka utca kereszteződésénél 

található önkormányzati tulajdonban és a Skynetcomp Kft., (székhely: 3200 Gyöngyös, Táncsics u. 

4.; cégjegyzékszám: 10-09-031381; képviseli Dán Gyula ügyvezető), mint bérlő használatában álló 

ingatlanon a gázszolgáltatás visszakapcsolásához a költségek bérlő részéről történő megfizetése 

mellett.  

 

Határidő: azonnal 

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

Előterjesztés a Robert Bosch út és a hatvani 0331/76 hrsz.-ú út megnevezésű ingatlanon 

létesült csomópont egy részének önkormányzati tulajdonba kerüléséről 

(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: 

 

700/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch út és a hatvani 0331/76 hrsz.-ú út megnevezésű ingatlanon 

létesült csomópont egy részének önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete az 555/2019. (IX.26.) számú határozatot hatályon 

kívül helyezi.  

 

Határidő: azonnal 

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

 

701/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch út és a hatvani 0331/76 hrsz.-ú út megnevezésű ingatlanon 

létesült csomópont egy részének önkormányzati tulajdonba kerüléséről 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.) által a tulajdonában álló hatvani 0331/76 hrsz.-ú, kivett közforgalom 

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

kivett közúton megépített közlekedési létesítményből ingyenesen önkormányzati tulajdonba vesz 

169 m hosszú és 25 m széles területet, melynek értéke bruttó 32.550.860,- Ft. 

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

szükséges eljárási cselekmények lefolytatására, valamint szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. december 30. 

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

 

 

10. napirendi pont 

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

bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Szeretnék a 10. és a 11. napirendet összevonva kérdezni. Látom, hogy 10. napirendi ponttal 

kapcsolatosan történt értékbecslés. Kérdezem, hogy akkor miért ilyen alacsony a bérleti díj? 

A 11. napirendi pont esetében értékbecslés nélküli üzlethelyiség, dupla méretű ingatlan és harmad 

áron kerül bérbeadásra. Miért? 
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Rékasi Éva osztályvezető 

Mindenkor készül értékbecslés, most is mindkét esetben készült, elnézést kérek, ha kimaradt az 

előterjesztésből. 

A frekventáltsága és az ellátottsága - területét figyelmen kívül hagyva -, nem összehasonlítható a két 

ingatlannak. 

A Bajcsy út 11. alatti önkormányzati ingatlannak egy részét bérli a bérlő, aki felújítást és egyéb 

átalakítást végzett annak érdekében, hogy részére mi ki tudjuk adni, ez mutatkozik meg a bérleti 

díjban. 

Az Erzsébet tér 3. alatti ingatlan esetében egy teljesen jó állapotban lévő, a város központjában 

elhelyezkedő ingatlanról van szó. Ennek már volt korábban hirdetése, az akkori értékbecslés egy 

kicsit magasabb értéket jelölt meg, de az eltelt idő figyelembevételével most egy kicsivel 

alacsonyabb értéken került meghatározásra ennek is a bérleti díja. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

702/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

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

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

bérbeadására a határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

 

Határidő: 2019. november 29. (pályázat kiírása) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek 

bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

elnöke kérte, hogy szavazzanak a két határozat javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

703/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

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

Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti ingatlanban lévő 78 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadására a határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

 

Határidő: 2019. november 29. (pályázat kiírása) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
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704/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a jelenlegi bérlő, a MAXEM GOLDEN BALL Kft. (székhely: 

3000 Hatvan, Balassi B. út 10., cégjegyzékszám: 10-09-035969; adószám: 25771206-2-10) az 

ingatlan birtokában maradjon, azt a jelenlegi profil szerint használhassa, tekintettel arra, hogy a 

pályázati eljárás eredményeként az új bérlő 2020. február 1. napjától kezdődően jogosult a 

helyiséget bérbe venni. 

A jelenlegi bérlő 2020. január 1. napjától 2020. január 31. napjáig a helyiségek használatért 

használati díj fizetésére köteles, melynek összege azonos a bérleti díj időarányos összegével, mely 

bruttó 50.000,- Ft. 

 

Határidő: azonnal (bérlő értesítésére) 

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

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 

(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: 

 

705/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 

(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft, + Áfa azaz Hatvanezer forint + 

Áfa összegű támogatást nyújt a „Fókuszban a szakdolgozók” címmel megrendezendő szakmai 

konferencia költségeinek fedezetére. 

 A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. december 2. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

706/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 

(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft + Áfa, azaz Hatvanezer forint         

+ Áfa támogatást nyújt az alapítvány és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet által 

megrendezendő jótékonysági bál költségeinek fedezetére. A támogatási összeg Hatvan Város 

Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben, a „Polgármesteri 

keret” költséghelyen tervezésre kerül. 
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 Határidő: 2020. február 10. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 

(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: 

 

707/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: 3000 

Hatvan, Ratkó József út 14.) 5 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű utalványt ad 

támogatásként. Az összesen 200.000,- Ft értékű utalványok összege, valamint azok járulékai Hatvan 

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

a „polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre állnak. 

 

Határidő: 2019. december 14. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a 

garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 

(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: 

 

708/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a 

garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város elektronikus térfigyelő 

rendszerének üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 

2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig a PnV Solution Bt.-t (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Árpád 

fejedelem utca 18.) bízza meg 5.028.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt azzal, hogy a megkötésre kerülő szerződésben 
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rögzíteni kell, hogy a garanciális időn túli eszközök javításához kapcsolódó anyagköltség 

elszámolására bruttó 3.000.000,-Ft keretösszeg erejéig lesz lehetőség. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. december 20. (szerződéskötésre) 

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

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés nyilatkozat, valamint tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Hatvani Úszó, 

Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztéséhez  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a két határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

709/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a nyilatkozat, valamint tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Hatvani Úszó, 

Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztéséhez című előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub 

Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai u. 22.) a határozat mellékletét képező közös 

nyilatkozatot teszi a „Markovits Kálmán Városi Uszoda - 3 db konténer, szárazföldi 

edzéshelyszínnek” elnevezésű sportlétesítmény-fejlesztés megvalósításához. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2019. december 10. (kérelmező értesítésére) 

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

 

710/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a nyilatkozat, valamint tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Hatvani Úszó, 

Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztéséhez című előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Úszó, 

Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai u. 22.) részére a 

következő uszodai sportlétesítmény-fejlesztésekre: 

1. 5 db rajtkő 

2. 4 db 25m-es pályaelválasztó kötél 

3. Világítás korszerűsítés 

a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Markovits Kálmán Városi Uszodában, azzal a 

kikötéssel, hogy az egyesület köteles a sportlétesítmény-fejlesztés során a szakmai, munka- és 

balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 

Hatvan Város Önkormányzata a sportlétesítmény-fejlesztés során az esetleges károkért felelősséget 

nem vállal. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
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Határidő: 2019. december 10. (kérelmező értesítésére) 

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

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés az e-közmű szolgáltatás ellátásáról 

(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: 

 

711/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az e-közmű szolgáltatás ellátásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az e-közmű szerverre történő folyamatos 

WMS/WFS szolgáltatás üzemeltetésével a FlexiTon Kft.-t (székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi 

út 37. I. em.) bízza meg 2020. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 304.800,- Ft /év összegben. 

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

A szükséges pénzügyi forrást évente az önkormányzat tárgyévi költségvetésében tervezni kell. 

 

Határidő: 2019. december 31. (szerződés megkötésére) 

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

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város vízkár-elhárítási tervének aktualizálásával 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: 

 

712/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város vízkár elhárítási tervének aktualizálásával kapcsolatos 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város vízkár-elhárítási tervének 

felülvizsgálati és aktualizálási munkáinak elvégzésével a GB-TERV Mérnöki és Tervező Kft.-t 

(székhely: 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 29. 3/11.) bízza meg bruttó 444.500,- Ft összegben, mint 

az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
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önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
 

Határidő: 2019. december 16. (szerződéskötésre) 

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

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével 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: 

 

713/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével 

kapcsolatos mérnöki közreműködői feladatok ellátásával a Mátravíz Bt.-t (székhely: 3243 Bodony, 

Petőfi u. 24.) bízza meg bruttó 12.700,- Ft/óra egységáron bruttó 300.000,- Ft keretösszeg erejéig, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a városüzemeltetési 

kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen tervezésre kerül. 

 
 

Határidő: 2019. december 16. (szerződéskötésre) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásával kapcsolatos döntésről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

714/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek karbantartásával kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MÉZSORÁS Kft.-vel 

(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) a forgalomtechnikai eszközök karbantartására 

vonatkozóan megkötött vállalkozási keretszerződés módosításra kerüljön olyan módon, hogy a 

rendelkezésre álló keretösszeg 300.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összeggel megemelésre kerüljön. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

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

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

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

 

 

20. napirendi pont 

Tájékoztató a 2019/2020. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a 2019/2020. évi téli 

síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről szóló tájékoztató tudomásulvételét. 

 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2019/2020. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának 

előkészítéséről szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag 

tudomásul vette.” 

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés az „Internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben: WiFiEU” 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

715/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben: WiFiEU” 

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

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Európai Bizottsághoz az általa 

kiírt „Internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben: WiFiEU” elnevezésű pályázatra 

pályázatot kíván benyújtani 15000 EUR értékű egyszeri egyösszegű WiFi4EU-utalvány elnyerésére. 

A pályázat keretében a Kossuth téren lévő wifi-hálózat fejlesztésére, lefedettségének növelésére, 

valamint új nyilvános wifi-hálózat kiépítésére nyílik lehetőség. A képviselő-testület felhatalmazza 

Hatvan város polgármesterét a pályázat beadásához szükséges jognyilatkozatok, dokumentumok 

aláírására, valamint a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 

 

Határidő: 2019. december 30. (pályázat benyújtására) 

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

 

716/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben: WiFiEU” 



403 

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

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Bizottság által kiírt 

„Internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben: WiFiEU” című pályázati kiírásra 

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.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 

3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 

4.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 

 

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem 

Felújítási Program keretében megvalósuló 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

717/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem 

Felújítási Program keretében megvalósuló pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 

Képességfejlesztő Általános Iskolában öltözők felújítására, berendezésére, új lelátó építésére, 

valamint a világítás/ elektromos hálózat korszerűsítésére vonatkozó pályázat megvalósításához a 

640/2018. (IX.27.) sz. határozat alapján biztosított önerőn túlmenően további bruttó 4.846.556 Ft 

összegű többletforrást biztosít. 

A szükséges pénzügyi fedezethez az összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

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

kiadások közül a „HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” költségsorról 

átcsoportosításra kerül a „Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 

Iskola tornaterem felújítás pályázati önerő” elnevezésű költségsorra. 

A képviselő-testület Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletbe betervezi a „HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” felhalmozási 

kiadást bruttó 4.846.556 Ft összegben tekintettel arra, hogy az összeg csak a 2020. évben kerül 

felhasználásra. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, valamint a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
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Határidő: 2019. november 30. (megállapodás megkötésére) 

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

útján” 

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Thai Box Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi 

hozzájárulásról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

718/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Thai Box Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Hatvani Thai Box Egyesület 

(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 10.) TOP-7.1.1-16-H-092-2 azonosító számú pályázatra 

benyújtott támogatási kérelmében megfogalmazott rendezvény megvalósításához azzal, hogy az 

Egyesület pályázaton igényelt támogatását kölcsön nyújtásával bruttó 23.520.424,- Ft összegben 

előfinanszírozza. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani Thai 

Box Egyesülettel a tárgyban kötendő támogatással kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására azzal, 

hogy a pénzösszeg felhasználásáról a Hatvani Thai Box Egyesület az önkormányzat felé elszámolni 

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

pénzügyi zárásának jóváhagyását követő 30 napon belül esedékes.  

A szükséges pénzügyi fedezethez az összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

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

kiadások közül a „HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” költségsorról 

átcsoportosításra kerül a „Szervezetek, alapítványok támogatása” közé a „HACS pályázat önerő 

(Hatvani Thai Box Egyesület támogatás megelőlegezése kölcsön nyújtásával)” elnevezésű új 

költségsorra.  

 

A képviselő-testület a Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendeletbe betervezi a „HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) 

önerő” felhalmozási kiadást bruttó 23.520.424,- Ft összegben tekintettel arra, hogy az összeg csak a 

2020. évben kerül felhasználásra. 

 

Határidő: 2019. december 15. (a kölcsönszerződés megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda, valamint a Gazdálkodási Iroda  

útján” 
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24. napirendi pont 

Tájékoztató a 2018-2019. évi pályázatokról  

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a 2018-2019. évi 

pályázatokról szóló tájékoztató tudomásulvételét. 

 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2018-2019. évi pályázatokról szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli 

előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 

 

25. napirendi pont 

Tájékoztató Hatvan város 2020. évi virágosítási- és fásítási tervéről  

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a Hatvan város 2020. évi 

virágosítási- és fásítási tervéről szóló tájékoztató tudomásulvételét. 

 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város 2020. évi virágosítási- és fásítási tervéről szóló 

tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 

 

26. 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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

719/2019. (XI. 27.) 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 hatvani Bartók Béla utca és a 

hatvani Kandó Kálmán utca közötti hatvani 34-es hrsz.-ú földút zsákutcává alakítása érdekében a 

határozat melléklete szerinti jelzőtáblák kerüljenek kihelyezésre. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

720/2019. (XI. 27.) 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 hatvani Kisfaludy utcában 

megépített forgalomlassító bordák környezetében a határozat melléklete szerinti jelzőtáblák 

kerüljenek kihelyezésre. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

721/2019. (XI. 27.) 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 hatvani Árpád utcában az 

útpályába épített beton folyóka környezetében a határozat melléklete szerinti jelzőtáblák kerüljenek 

kihelyezésre. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

722/2019. (XI. 27.) 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 4993 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Mikes utca 39. számú ingatlan 

előtti területen 1 db fenyőfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőrisfa ültetésével 

kerüljön pótlásra Hatvan, Mészáros Lázár utca területén. 

 

Határidő: 2019. november 28. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

723/2019. (XI. 27.) 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 361 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Munkácsy utca 2. számú 

ingatlan előtti területen 1 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db 

gömbkőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Mészáros Lázár utca területén.  

 

Határidő: 2019. november 28. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

724/2019. (XI. 27.) 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 2647/7 

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

gesztenyefa és 2 db vérszilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 1 db pirosvirágú 
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gesztenyefa és 2 db kőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2019. november 28. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

725/2019. (XI. 27.) 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 3978/36 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Pázsit utca 31-33. számú 

társasház előtti területen 1 db keleti tuja és 2 db fenyőfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növény és a fák 2 db díszcseresznyefa és 1 db kőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Pázsit 

utca területén. 

 

Határidő: 2019. november 28. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

 

28. napirendi pont 

Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a településrendezési eszközök 

hatályosulásáról szóló tájékoztató tudomásulvételét. 

 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a településrendezési eszközök hatályosulásáról szóló tájékoztatót, és azt az 

írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági 

tagok lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló 

megválasztásáról, tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Szeretnék Ügyvéd úrtól tájékoztatást kérni az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

dr. Veres András ügyvéd 

Tisztelt Bizottság! 

A Kft. 2013-ban alakult. Ismert, hogy más célja volt, a kastély üzemeltetési feladatainak az 

ellátására alakult. Több alkalommal átalakulásra, átszervezésre került a kastély használati 

viszonyrendszere, ennek következtében ez a Kft. az eredeti cél tekintetében kiüresedett. 

Fontosnak tartotta az alapító, hogy a már meglévő Kft.-t életben tartsa, tehát kisebb gazdasági 

feladatokat ellátott a Kft. Jegyzett tőkéje stabil volt, nem voltak kötelezettségei. Amikor elindult a 

Kézilabda Sportcsarnok építési folyamata, akkor már előzetes egyeztetések voltak a későbbi 

üzemeltetését illetően. Akkor úgy döntött az ügyvezetés, hogy valamennyi jogi és gazdasági 

kötelezettségének eleget tesz folyamatosan és a céget működteti. 

Látható volt az előző évek beszámolóiban, hogy picike kis nyereséggel, nulla közeli állapottal 
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működött ez a Kft. Most jött el az az idő, amikor a Sportcsarnok beruházás már a vége felé 

közeledik és előreláthatólag 2020. első negyedévében olyan állapotban lesz, hogy használatba 

vehető. Akkor komoly üzemeltetési feladatot kell elvégezni, ez részben a sporthoz, részben pedig a 

rendezvényekhez kapcsolódik. 

Eddig a Kft. ezen feladatokat nem látta el, sok tekintetben szükséges módosítani az alapító okiratot. 

Egyeztetések volta a Hatvani Kézilabda Sportegyesület vezetőségével több alkalommal. Korábban a 

testület által jóváhagyott együttműködési megállapodás is arról rendelkezik, hogy a beruházás vége 

felé közeledtével kellene majd dönteni az üzemeltetésről. Ők korábban megtették azon 

nyilatkozatukat, miszerint elfogadják, hogy 100 %-ban önkormányzati cég üzemeltesse a létrejövő 

Sport- és Rendezvénycsarnokot. 

Az első lépésben hatályossá és aktuálissá kell tenni a cég alapító okiratát. A határozati javaslatokból 

látható, hogy ügyvezető váltás, névváltozás történik, tevékenyégi körök felülvizsgálata szükséges, 

felügyelőbizottság tagjai változnak, szakmai alapúvá válik még jobban a felügyelőbizottság. A 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésére vonatkozó jogszabály ezt 

előírja. 

Könyvvizsgáló megbízása, nem lenne kötelező jogszabály alapján, de egy viszonylag nagy 

tevékenységet átfogó, nagy árbevétellel működő, szerteágazó cégnél a vezetésnek és a 

könyvelésnek a külső kontroll nem árt, aki a jogszerű gazdálkodást ellenőrzi. 

Jegyzett tőkét is emel kis mértékben az alapító, 3 és fél millióról 5 millióra.  

Mindezen módosítások az alapító okirat keretein belül kerülnek majd benyújtásra a cégbíróság felé. 

Az ügyvezető holnap a testületi ülésen itt lesz, személyesen be fog mutatkozni. A kiválasztási 

folyamatban szempont volt, hogy vállalja munkaviszony keretében és hasonló területen legyen 

tapasztalata. A fiatalember, aki benyújtotta az önéletrajzát, kicsiben, de ezeket a feladatokat már 

végzi most is, rendezvényszervezéssel, sportcsarnok üzemeltetéssel foglalkozik. 

Pár héttel ezelőtt, amikor a bemutatkozás történt, akkor itt voltak a kézilabda egyesületnek a 

vezetői, és ők is személyesen elbeszélgettek vele, támogatólag nyilatkoztak a személyét illetően. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Nemcsak sportrendezvényeket lehet majd ott tartani, hanem más rendezvényeket is, például a 

szalagavatókat. Így több hozzátartozó is részt tud majd venni rajtuk. 

 

Marján János bizottsági tag 

A kompenzációs dolog megszületett az egyesülettel? 

 

dr. Veres András ügyvéd 

Most a cégalapításról és módosításról beszélünk. A későbbi működésnek a részletszabályaira egy 

megállapodás már korábban elfogadásra került a testület által. Ha ez a cég bejegyzésre kerül a 

módosításokkal, akkor részben már az új ügyvezetőnek lesz a feladata, hogy üzleti tervet készítsen, 

és a megállapodást átgondolják. Nyilván azt több szempontból is felülvizsgálatra kell, hogy 

kerüljön. Az első lépés, hogy legyen egy olyan személy, aki hitelesen tud tárgyalni, és a jövőt 

illetően tudja képviselni a céget. 

 

Marján János bizottsági tag 

De a végső szót az önkormányzat mondja ki. 

 

dr. Veres András ügyvéd 

Úgy gondolom, hogy igen. 

Speciális a jogi helyzet. A földterületnek Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonosa. A 

felépítmény, amely sokféle pénzügyi összetevőből épül, az pillanatnyilag nem az önkormányzat 

tulajdonában áll, hanem a Kézilabda Sportegyesületében, De a TAO törvény előírja, hogy a 

használatba vételi engedélynek jogerőre emelkedésétől számítottan 15 napon belül rendezni kell a 

tulajdonviszonyt. Ezzel kapcsolatban is már nagyon komoly gazdasági tárgyalások voltak. Nehéz 

szakmai kérdés. Országos könyvvizsgálói kamara Áfa szakértőjétől volt szakvélemény kérés. 

A tulajdonjogot meg fogja kapni az önkormányzat, de ennek a tulajdonjognak az 
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ellentételezéseképpen kell megállapodnunk, hogy mit ad az önkormányzat cserébe. 

Nyilván ő, mint tulajdonos, használati időt tud adni a Kézilabda Sportegyesületnek. Kérdés, hogy 5, 

10, 15, 20 éven belül az értékarányosság figyelembevételével, kapna egy hosszú időre tartó 

használati jogot, amit a Földhivatalban bejegyzünk. Így lesz talán a cserének az értéke egyenértékű. 

Sok szabályt kell figyelembe venni és a finanszírozás is több lábon áll, de közeledik a végső 

megoldás. 

Nyilván, ha ez már olyan formába eljut, hogy a megállapodást tudjuk módosítani, akkor azt fogjuk 

módosítani, egységes szerkezetbe foglalni. Az szerintem a közeljövő. Amikor meg lesz a 

használatbavételi engedély, utána a tulajdon átadás és a használati jognak a bejegyzése lesz a végső 

folyamat. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Megnyugtatásként mondanám, hogy a tulajdonjog esetében is a fő irány tekintetében megegyezésre 

jutottunk, tehát a tulajdonjog az önkormányzathoz fog kerülni. A használati jog a másik oldal, de 

nem kizárólagos használat. 

 

Marján János bizottsági tag 

Az üzemeltetést tehát teljes mértékben átveszi az önkormányzat tulajdonában álló Kft. 

Honnan lesz megnyitva a sportcsarnokhoz az út? 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

A Boldogi útról, a buszmegállótól kicsit feljebb lesz megnyitva egy bejáró, és Boldogi útnak a 

körforgalom felőli oldalán lesz a kivezető rész. 

Tehát a Boldogi útról nyílik és Boldogi útra is érkezik vissza, a kastély melletti úton lesz a kijárat. A 

KPM-mel egyeztetett engedélyeztett tervek alapján. 

 

Marján János bizottsági tag 

Ez benne van a költségvetésben? 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Nem, nem a Sportcsarnokéban van benne, hanem a Jégcsarnokéban, és a közbeszerzési kiírás meg 

is indul, gyorsított eljárásban. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Tudomásul kell venni, hogy az egyesület működtetni nem fogja tudni a sportcsarnokot. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

A mérlegház sorsa rendeződött? Maradt a gyáré, vagy átvettük? 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

A mérlegház területe a mi területünk. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Nem járultak hozzá, hogy átvigyük a gerendát. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Nem azon a részen jött volna be, hanem a vasútállomással szembeni kapun jött volna be, és az már 

nem a mi területünk.  

A mérlegház és az útrész a mi tulajdonunk. 

 

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

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

726/2019. (XI. 27.) 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 ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok 

lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 

tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 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 Széll-Fehér Martina 

(anyja neve: Vicián Mária) 3024 Lőrinci, Vörösmajori út 23. szám alatti lakos ügyvezető 2019. 

november 26. napján kelt ügyvezetői tisztségről való lemondását 2019. november 30. napjával 

tudomásul veszi, és részére a kifejtett ügyvezetői tevékenységével kapcsolatos felmentvényt a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§ (2) bekezdése alapján megadja.  

A képviselő-testület hozzájárul továbbá a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság és Széll-Fehér Martina között 2015. december 

17. napján létrejött megbízási szerződés 2019. november 30. napjával történő közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződést 

megszüntető okirat aláírására a határozat melléklete szerinti tartalommal.  

 

Határidő: 2019. november 29. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

727/2019. (XI. 27.) 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 ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok 

lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 

tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 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 Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése alapján a társaság 

ügyvezetőjének Krémer Dániel 2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 3. szám alatti lakost 2019. 

december 1. napjától tartó határozatlan időtartamra megválasztja akként, hogy Krémer Dániel az 

ügyvezetéssel kapcsolatos feladatait a Ptk. 3:112.§ (1) bekezdése alapján 2019. december 1. 

napjától 2020. január 31. napjáig megbízási jogviszony keretében, míg 2020. február 1. napjától 

kezdődően határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető megbízási díja: 

havi bruttó 150.000,-Ft, azaz havi bruttó Egyszázötvenezer forint, munkabére: havi bruttó 500.000,-

Ft, azaz havi bruttó Ötszázezer forint.  

 

Krémer Dániel ügyvezető a céget önállóan jegyzi. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletei 

szerinti tartalommal a megbízási szerződést, valamint a munkaszerződést aláírja. 
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Határidő: 2019. november 29. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

728/2019. (XI. 27.) 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 ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok 

lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 

tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 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 nevét az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

A társaság cégneve: Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 

A táraság rövidített cégneve: Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 

 

Határidő: 2019. november 29. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

729/2019. (XI. 27.) 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 ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok 

lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 

tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 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 akként határoz, hogy 

a társaság telephelyet létesít a 3000 Hatvan, 5331/40 hrsz. alatt. 

 

Határidő: 2019. november 29. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

730/2019. (XI. 27.) 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 ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok 

lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 

tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést, és az 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 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 Fehér Józsefné 3000 

Hatvan, Kisfaludy utca 12/A. szám alatti lakos és Homonnai Albert 3000 Hatvan, Kertész utca 40. 

szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondását 2019. november 30. napi 

hatállyal tudomásul veszi. 

 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

731/2019. (XI. 27.) 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 ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok 

lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 

tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 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 Lóskáné Hamvas Andrea 3000 Hatvan, Bajza utca 12. szám alatti 

lakost és Marján János 3000 Hatvan, István király utca 2. szám alatti lakost 2019. december 1. 

napjától 2024. november 30. napjáig számított 5 éves határozott időtartamra megválasztja. 

 

A felügyelőbizottsági tagok díjazása: évi bruttó 100.000,- Ft, azaz bruttó Egyszázezer forint. 

A felügyelőbizottság elnökének díjazása: évi bruttó 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint. 

 

Határidő: 2019. december 1.  

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

732/2019. (XI. 27.) 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 ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok 

lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 

tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 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 

könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.száma: 16-

09- 015907; adószáma: 24990321-2-16; székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; 

képviseli: Beszteri Lászlóné ügyvezető; a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri 

Lászlóné [Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005734; Anyja neve: Jáger Mária; Lakcím: 5100 

Jászberény, Dr. Warga László u. 20.]) választja meg 2019. december 1. napjától 2024. május 31. 

napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a alapján akként, hogy a díjazását havi 60.000,-Ft 

+ ÁFA összegben állapítja meg. 
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Határidő: 2019. december 1.  

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

733/2019. (XI. 27.) 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 ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok 

lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 

tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 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 akként határoz, hogy 

a társaság tevékenységi köreit felülvizsgálja és ennek megfelelően a társaság tevékenységi köreit az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

A társaság fő tevékenységi köre: a 93.11’08 Sportlétesítmény működtetése  

 

A társaság egyéb tevékenységi körei: 

 

56.10’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 

56.29’08 Egyéb vendéglátás 

56.30’08 Italszolgáltatás 

68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

74.90’08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

77.21’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

81.10’08 Építményüzemeltetés 

81.21’08 Általános épülettakarítás 

81.22’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 

81.29’08 Egyéb takarítás 

81.30’08 Zöldterület-kezelés 

82.11’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.51’08 Sport, szabadidős képzés 

90.01’08 Előadó művészet 

90.02’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

93.21’08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 

93.19’08 Egyéb sporttevékenység 

93.29’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

96.04’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

 

Határidő: 2019. november 29.  

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

734/2019. (XI. 27.) 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 ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok 
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lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 

tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 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 Széchenyi 

Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 

jegyzett tőkéjét 1.500.000,-Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni 

hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával 3.500.000,-Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint 

összegről 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forintra emeli. Az alapítónak a pénzbeli vagyoni 

hozzájárulást 2019. december 31. napjáig kell teljesítenie akként, hogy azt befizeti a Társaság 

pénzforgalmi bankszámlájára. 

 

A jegyzett tőke emelését követően a társaság tőkeszerkezete az alábbiak szerint alakul: 

A Társaság jegyzett tőkéje: 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint 

Hatvan Város Önkormányzata alapító törzsbetéte: 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint 

 

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

2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az Általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. december 31.  

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

735/2019. (XI. 27.) 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 ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 

megválasztásáról, telephely létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok 

lemondásáról, új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 

tevékenységi körök módosításáról és az alapító okirat módosításáról 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 alapító 

okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét a módosító okirat, valamint a cég cégbírósági változásbejegyzési eljárásával járó 

egyéb okiratok aláírására. 

 

Határidő: 2019. november 29. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés a Horváth Mihály út 3. II/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 

gázkazán cseréjéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

736/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth 

Mihály út 3. II/2. szám alatti bérlakás gázkazán cseréjének munkáival Vasas Tibor egyéni 

vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/20.) bízza meg 414.000,- Ft (alanyi 

ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás” terhére 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés a karácsonyi vásárral 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, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

737/2019. (XI. 27.) 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 Kossuth téren megrendezésre kerülő 

karácsonyi vásárhoz használt faházak villamos energia ellátásával a LEDVILLSZER Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 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 városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tisztségviselőinek 

megválasztásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

738//2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

tisztségviselőinek megválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.) tagja a Társulási Tanácsba a 3. 

Hatvan Körzete képviseletében Morvai Jánost, Kál Nagyközség polgármesterét delegálja. 

 

Határidő: 2019. december 10. (értesítésre) 

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

 

 

33. napirendi pont 

Előterjesztés a "VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása 2" 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. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

739/2019. (XI. 27.) 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 590/2019. (X.22.) számú határozata alapján indult „VOKE Liszt Ferenc 

Művelődési Ház felújítása 2” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 

Füziexportbau Építőipari Kft. (2173 Kartal Alkotmány utca 55/A.) ajánlattevőnek az ajánlata a 

Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelő és egyúttal döntést hoz arra vonatkozóan, hogy a 

Füziexportbau Építőipari Kft. kerüljön felhívásra a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján. 

 

Határidő: 2019. december 2. (a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

740/2019. (XI. 27.) 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 590/2019. (X. 22.) számú határozata alapján indult „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 

felújítása 2” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Bau-Ma Sped 

Trans Kft. (2174 Verseg Bartók Béla Út 11.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése 

szerint megfelelő.  

 

Határidő: 2019. december 2. (a megfelelőségről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



417 

 

741/2019. (XI. 27.) 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 590/2019. (X. 22.) számú határozata alapján indult „VOKE Liszt Ferenc 

Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 

Csízió-Stúdió Építési Kft. (2360 Gyál Kisfaludy utca 15.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 69. § 

(2) bekezdése szerint megfelelő. 

 

Határidő: 2019. december 2. (a megfelelőségről szóló tájékoztatás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

34. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról, annak pénzügyi teljesítéséről, 

Társulási Tanácsába tag delegálásáról és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

742/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról, annak pénzügyi teljesítéséről, Társulási 

Tanácsába tag delegálásáról és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen 

igennel szavaz a társulás 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről a határozat 

szerinti tartalommal.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 

társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 

Határidő: 2019. december 31.    

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

743/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról, annak pénzügyi teljesítéséről, Társulási 

Tanácsába tag delegálásáról és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen 

igennel szavaz a társulás 2019. évi költségvetésének a módosítására a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 

társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 

Határidő: 2019. december 31.    

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

744/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról, annak pénzügyi teljesítéséről, Társulási 

Tanácsába tag delegálásáról és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagjaként a Társulási Tanácsába Hatvan Város 

Önkormányzata képviseletére Hatvan város polgármesterét, Horváth Richárd urat delegálja. 

 

Határidő: 2019. december 31.    

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

745/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról, annak pénzügyi teljesítéséről, Társulási 

Tanácsába tag delegálásáról és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagjaként a Társulási Tanácsába Hatvan Város Önkormányzata 

képviseletére Hatvan város polgármesterét, Horváth Richárd urat delegálja. 

 

Határidő: 2019. december 31.    

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

35. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel megkötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

746/2019. (XI. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel megkötött 

együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) megkötött 2019. évi együttműködési 

megállapodást módosítja akként, hogy 2019. évre további 5.469.000.- Ft működési támogatást, 

továbbá 1.500.000.- Ft fejlesztési támogatást nyújt a kérelem alapján.  

A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben az Általános tartalék költségsoron áll rendelkezésre.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást 

módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2019. december 13.  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

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 45 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnökhelyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


