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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. december 11-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Bagi Miklós     bizottsági tag   

 Marján János     bizottsági tag 

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  

          dr. Szikszai Márta  jegyző 

 Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 Nagy Márta      hatósági irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Dudásné Csikós Ágnes    általános igazgatási osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési 

osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

 dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

 Török Éva  intézményvezető - Hatvani Szolgáltató 

Intézmény 

    

 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: 

 

• Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház többletfeladat ellátásához szükséges 

pénzügyi fedezetének biztosításáról 

 (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

• Előterjesztés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

keretében meghirdetett SKHU/1901 kódszámú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó 

döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

• Előterjesztés a "Villamos energia beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntésekről 

 (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

• Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó : Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

• Előterjesztés a Hajós Alfréd utca 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú Idősek 

Klubja gázkazán cseréjéről 

 (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó : Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

 

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

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

napirendjére. 

 

Papp István bizottsági elnök 

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

elnöke szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

747/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. december 11-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 

N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

 

1. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadásáról a Széchenyi 

Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 

Kft.-be 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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2. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott 

vagyon bérletéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 

3. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 

 

4. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 13/2019. (IV. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Nagy Márta hatósági irodavezető 

 

5. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 

6. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

7. Előterjesztés mezőgazdasági szolgáltatási szerződés megkötéséről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

8. Előterjesztés önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítással kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

 

9. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Pázsit u.11. III/3. szám alatti, valamint a 3000 Hatvan, Tabán út 

22. IV/16. száma alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási és visszavásárlási jogról történő 

lemondásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

10. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény többletfeladat ellátásához szükséges pénzügyi 

fedezettel kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 6-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 6-10. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

11. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

12. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 

60 Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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13. Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 

feladat ellátásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Beszámoló a 2019. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

15. Előterjesztés a hatvani 024/66 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 

megállapodásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés a hatvani óvodákban megvalósított napelemes rendszerek felülvizsgálatával 

kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

17. Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti ingatlan bérleti 

szerződésének megszüntetéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

18. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

19. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti 

rendszerbe történő bekapcsolásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 11-19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 11-19. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

20. Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

 

21. Előterjesztés a 2019. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz 

kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

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

Társulás és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

új elnökének megválasztásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

23. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

2019. évi költségvetése I-III. negyedévi módosításáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

24. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 20-24. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 20-24. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
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25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások nyílászáró szerkezeteinek cseréjéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

26. Előterjesztés a gyalogos aluljárók LED világításával kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó a 25-26. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 

 

27. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház többletfeladat ellátásához szükséges 

pénzügyi fedezetének biztosításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

28. Előterjesztés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében 

meghirdetett SKHU/1901 kódszámú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

29. Előterjesztés a "Villamos energia beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

30. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

31. Előterjesztés a Hajós Alfréd utca 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú Idősek Klubja 

gázkazán cseréjéről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

32. Egyebek 

 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadásáról a Széchenyi Zsigmond 

Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-be 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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748/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadásáról a Széchenyi 

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

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

 

„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Média-Hatvan Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba. 

 

A beolvadásra akként kerül sor, hogy a beolvadó Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság minden vagyonával beolvad a jogutód Széchenyi Zsigmond Kárpát-

medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaságba. 

 

A beolvadást követően az általános jogutód a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek 

egyszemélyi alapítója továbbra is a Hatvan Város Önkormányzata marad. 

 

2. Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 

arra, hogy beolvadással kapcsolatos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

szándéknyilatkozatát az önkormányzat nevében megtegye, mely szerint Hatvan Város 

Önkormányzata alapítója, így 100%-os tulajdonosa kíván lenni a jogutód Széchenyi Zsigmond 

Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaságnak, és ezzel a jogutód társaságban lévő 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió 

forint összegű törzsbetéte 7.100.000,-Ft, azaz Hétmillió-egyszázezer forintra emelkedik.  

 

Az alapító mind a két társaságnak kizárólagos (100%-os) tulajdonosa.  

 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadása 

során a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapját 2019. december 31. napjában 

határozza meg. 

 

4. Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete a beolvadási eljárásban a könyvvizsgálói 

feladatok ellátásával megbízza az SZ-2000 AUDIT és Szolgáltató Betéti Társaságot /székhelye: 

3300 Eger, Bálint pap utca 1/b., könyvvizsgálatot végző személy: Szabó Zoltán bejegyzett 

könyvvizsgálót (MKK 000093)/ 

 

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a társaságok ügyvezetőit a 

vagyonmérleg-tervezetek, és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint a 

beolvadási döntéshez szükséges egyéb okiratok elkészítésével. 

 

Határidő: 2019. december 31. (okiratok aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott 

vagyon bérletéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tisztelt Bizottság! 

Egy pár kérdésem lenne a szolgáltatói szerződéssel kapcsolatban. Örülök, hogy ügyvezető asszony is 

itt van. 

Olvasom, hogy a parkolókat is rendbe kell tenni. 4-5 parkolót olvastam, ahol el kell végezni a 

munkát. A többit nem találtam felsorolva. Nem mindenhol, ahol parkolóóra van, ez is a feladat? 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! 

A parkolóórák üzemeltetését az önkormányzati Rendészeti Osztály végzi. Tehát ez nem a 

közszolgáltatónak lesz a feladata. 

 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Ami az út területén lévő parkolóhely, az külön nincsen felsorolva. A mellékletben azok a 

parkolóhelyek vannak felsorolva külön, amelyek nem a közút kategóriába tartoznak. Ilyen pl. a 

Bástya úti parkoló, a Kodály Zoltán Általános Iskola melletti parkoló. Tehát azok, amelyek nem 

kifejezetten közút területén vannak. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

A kerékpáros kalandparkkal kapcsolatos a következő kérdésem. A szerződés, megállapodás szerint 

mi ennek a műszaki tartalma, mi a szerződés szerinti kötelező és mit tartalmaz, meddig tart, mit kell 

csinálni? Mert nincs benne meghatározva.  

Valamint, hogy az elmúlt években mit csináltak karbantartás és fenntartás címén? Mennyit költöttek 

erre? Mert nem látom ezeket meghatározva, hogyan fogjuk akkor ezt számon kérni? 

 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Az üzemeltetési szabályzat – melyet szerintem a testület fogadott el –, határozza meg az üzemeltetési 

feladatokat. 

A karbantartási munkálatok pedig mindig a bejárás alkalmával derülnek ki, hogy éppen milyen 

munkálatokat szükséges elvégezni. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Mert ezt nem látom sehol és ennek az összegét sem látom sehol. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Az üzemeltetési szabályzat meg lett hivatkozva, hogy aszerint kell elvégezni. 

 

Török Éva intézményvezető 

A zöldfelület kezelése rendszeres, illetve a híd deszkái lettek cserélve. 

 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

A nyitva tartásról is gondoskodnak. 

 

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

10 határozati javaslatról. 

  

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
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749/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) közfeladatok ellátására 2020. január 1. 

napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási keretszerződést 

köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét a közszolgáltatási keretszerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. december 13. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

750/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetők üzemeltetése közfeladat ellátása 

érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra 

közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét a közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. december 13. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

751/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület karbantartási tevékenység ellátására 

vonatkozó közfeladatok ellátása érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig 

tartó határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a határozat melléklete 

szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét a közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. december 13. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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752/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karbantartási és üzemeltetési közfeladat 

ellátása érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra 

közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét a közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. december 13. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

753/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízkár védekezési tevékenység ellátására 

vonatkozó közfeladat ellátása érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó 

határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét a közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. december 13. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

754/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati piacok fenntartására és 

üzemeltetésére vonatkozó közfeladat ellátása érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 

31. napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a határozat 

melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét a közszolgáltatási szerződés aláírására.  
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Határidő: 2019. december 13. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

755/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Városi Strandfürdő és a Markovits 

Kálmán Városi Uszoda üzemeltetésére vonatkozó közfeladat ellátása érdekében 2020. január 1. 

napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a 

Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 

2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét a közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. december 13. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

756/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vadfarm üzemeltetésére vonatkozó közfeladat 

ellátása érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra 

közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét a közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. december 13. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

757/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa 

és legfőbb szerve 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2020. december 31. napjáig tartó 

határozott időtartamra támogatási szerződést köt a társasággal, továbbá a képviselő-testület az 

önkormányzat 2020. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati 

rendeletében meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában levő 
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társaság részére a határozati mellékletében foglalt ütemezés és feltételek szerint. 

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét, valamint a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. december 13. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

758/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

közszolgáltatási szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 

legfőbb szerve 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a 

társasággal bérleti szerződést köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét a bérleti szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. december 13.  

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendelettervezetről. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

759/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotásáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek. 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 13/2019. (IV. 26.) önkormányzati 

rendelet 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

760/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati piacok működéséről szóló 13/2019. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

5. 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 

rendelettervezetről. 

  

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

761/2019. (XII. 11.) 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 

 

Pál Tamara, Szombati Gergely, Répás Roland, Hévíz Bianka, Pataki Csanád Zsombor, 

Tóth Lilien Emma és Tóth Nina Róza 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 280.000,- Ft – azaz 

Kettőszáznyolcvanezer 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” 
 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

rendeletmódosításról. 

  

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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762/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés mezőgazdasági szolgáltatási szerződés megkötéséről 

(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: 

 

763/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a mezőgazdasági szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló hatvani 0492/2 hrsz.-ú, 

hatvani 0492/3 hrsz.-ú, hatvani 0492/4 hrsz.-ú, hatvani 0485/1 hrsz.-ú, hatvani 0485/3 hrsz.-ú és  

hatvani 0510/8 hrsz.-ú ingatlanokat 2020. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra a Gödöllői 

Tangazdaság Zrt. (székhely: 2173 Kartal, Bartók B. u. 2-10.; cégjegyzéksz.: 13-10-040178, 

adószám: 10849143-2-13; képviseli: Nagy Ádám vezérigazgató) részére használatra átadja őszi 

kultúra termesztés technológiai műveleteinek, valamint a termés betakarításának elvégzése 

érdekében. 

A képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés szövegét elfogadja és felhatalmazza 

Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására.  

 

Határidő: 2019. december 20. (szerződés aláírására) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítással kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

10 %-os emelésről van szó. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

A „B” határozati javaslat elfogadását támogatom, mert január 1-jén lejár a biztosítás, rövid idő áll 

rendelkezésre. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Felkérném osztályvezető asszonyt, ismertesse, hogy előtte milyen kondíciókkal kötöttünk szerződést, 

és hogy ez a konstrukció, amiben most vagyunk még a 10 %-os emeléssel is sokkal kedvezőbb, mint 

ami előtte volt. 
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Rékasi Éva osztályvezető 

2015-ben közbeszerzési eljárás keretében sikeres pályázóként nyerte el a biztosítását az 

önkormányzatnak a Signal Iduna Biztosító.  Az akkor éves fizetendő díj 4.300 e Ft volt. Ezen 

időszak alatt az önkormányzatnál 112 db káresemény került bejelentésre a biztosítótársaság felé. A 

kárkifizetés összege a 16 millió forintot meghaladta. 

Volt több olyan esemény, amely kártérítést vonzott maga után, tehát jelentős összeg volt a kifizetés. 

 Az önkormányzat a vagyonában történt mozgásokat minden esetben a biztosító felé jelezte. 

Amennyiben volt nagyobb beruházás, az növelte az értéket, és a biztosítótársaság ennek arányában 

nem emelte a díjat. Viszont 2019-ben az összes ingatlanvagyont áttekintettük és kezdeményeztük a 

biztosítónál, hogy a valós értékhez közelítő érték kerüljön a biztosítandó kör értékének a 

meghatározásához. A biztosító ezt elfogadta, de 15 % kedvezményt adott arra vonatkozóan, hogy az 

értéknöveléssel a biztosítási díj is növekedett volna. 

Most jelezte a biztosítótársaság, hogy a nagy összegű kárkifizetésre hivatkozással gondolkoznak 

megszüntetésen, illetve amennyiben a 10 %-os emelkedést elfogadjuk, akkor mehet tovább. 

A jelenlegi 3.584 e Ft-os éves fizetendő díj 10 %-os emelkedéssel 3.942 e Ft.  Még így is a 2015-ös 

érték alatt van. 

 

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

elnöke javasolta a „B” határozati javaslat elfogadását. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

764/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Signal Iduna Biztosítóval (székhely: 1123 

Budapest, Alkotás u. 50.; cégj.sz.: 01-10-042159; adószám: 10828704-2-44) az 532944709 

kötvényszámon megkötött vagyon- és felelősségbiztosítási szerződésben megállapított 3.583.914,- 

Ft éves díj 10%-os emelését elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ezzel 

kapcsolatos nyilatkozat megtételére. 

 

Határidő: 2019. december 31. (nyilatkozattétel) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 

 

9. napirendi pont 

Előterjesztés a 3000 Hatvan, Pázsit u.11. III/3. szám alatti, valamint a 3000 Hatvan, Tabán út 

22. IV/16. száma alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási és visszavásárlási jogról történő 

lemondásról 

(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: 

 

765/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 3000 Hatvan, Pázsit u.11. III/3. szám alatti, valamint a 3000 Hatvan, 

Tabán út 22. IV/16. száma alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási és visszavásárlási jogról 

történő lemondásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3978/55/A/38 hrsz.-ú, természetben 

3000 Hatvan, Pázsit u. 11. III/3. szám alatti lakás értékesítése során – megismerve a határozat 

melléklete szerinti konkrét vételi ajánlatot – az elővásárlási és visszavásárlási jogával nem kíván 

élni, egyben feltétlen és visszavonhatalan hozzájárulását adja e jogok törléséhez az ingatlan-

nyilvántartásból.  

 

Határidő: 2019. december 30. (a határozat megküldésére) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

766/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 3000 Hatvan, Pázsit u.11. III/3. szám alatti, valamint a 3000 Hatvan, 

Tabán út 22. IV/16. száma alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási és visszavásárlási jogról 

történő lemondásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben 

3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/16. szám alatti lakás értékesítése során – megismerve a határozat 

melléklete szerinti konkrét vételi ajánlatot – az elővásárlási és visszavásárlási jogával nem kíván 

élni, egyben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja e jogok törléséhez az ingatlan-

nyilvántartásból.  

 

Határidő: 2019. december 30. (a határozat megküldésére) 

  Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény többletfeladat ellátásához szükséges pénzügyi 

fedezettel 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: 

 

767/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Intézmény többletfeladat ellátásához szükséges 

pénzügyi fedezettel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Hatvan, Szepes Béla u.2.) intézményi költségvetésébe az intézmény által a 2019. évben elvégzett 

kivitelezési munkák és eszközbeszerzések költségeinek megtérítése érdekében  30.418.472- Ft-ot 

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

önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között biztosított  „Általános iskolai és 

kollégiumi étkeztetés” költségsorról 15.000.000,-Ft összegben, a Közös Önkormányzati Hivatal 

feladatai „Rehabilitációs foglalkoztatottak” költségsorról 11.418.472,- Ft-, továbbá a 

„Közterületfelügyelet” költségsorról 4.000.000,- Ft összegben. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja a 10 %-os emelést? 

 

Török Éva intézményvezető 

 A környező települések árait megvizsgáltuk. Valamint most volt egy nagyobb beruházás a 

temetőben, egy új urnafal került kialakításra. Abban maradtunk Polgármester úrral, hogy nézzük meg 

a környékbeli települések árait és ezeket alapul véve született ez a javaslat. 

 

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

elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendeletmódosításról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

768/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 Kft.-

vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról, illetve a rendeletmódosításról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

769/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 

Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 

Hatvan, Táltos u. 21.) megkötött, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
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közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. 

(…….) önkormányzati rendeletnek megfelelően módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. december 31. (szerződés módosítására) 

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

 

770/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 

Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt 

rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 

feladat ellátásáról 

(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: 

 

771/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 

feladat ellátásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén keletkező 

kedvtelésből tartott állati hulladékok, illetve a nem kérődző és vadon élt állati melléktermékek 

elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásával a 2020. évre 

vonatkozóan a Lammed Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t (székhely: 1094 Budapest, 

Liliom u. 34. 3. em. 8.) bízza meg - az állati melléktermék kezelés esetében bruttó 152,4,- Ft/kg, 

valamint ezek szállítása esetében bruttó 178,- Ft/km egységárakon - legfeljebb bruttó 1.500.000,-Ft 

keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

 

Határidő: 2019. december 31. (szerződéskötésre) 

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

 

 

14. napirendi pont 

Beszámoló a 2019. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 

(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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

772/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2019. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló beszámolót, 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évben elvégzett környezetvédelmi 

feladatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 024/66 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 

megállapodásról 

(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: 

 

773/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 024/66 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy megállapodást kössön a hatvani 024/66 helyrajzi számú kivett telephely és szántó művelési 

ágú ingatlan belterületbe vonását kérelmező tulajdonosával Hatvan Város Önkormányzata nevében 

a magánerő bevonásával megvalósuló, útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól 

szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendeletnek a külterületi ingatlanok belterületbe vonása 

esetén irányadó szabályairól szóló 4. §-ban foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást kérő 

ingatlan tulajdonosa saját költségén vállalja a rendelet 4. § (2) bekezdésében leírtak maradéktalan 

betartását. 

 

Határidő: 2020. január 31. (megállapodás megkötésére) 

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

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani óvodákban megvalósított napelemes rendszerek felülvizsgálatával 

kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

774/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani óvodákban megvalósított napelemes rendszerek 

felülvizsgálatával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Varázskapu Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda és a Hatvani Napsugár Óvoda épületein 

megvalósított napelemes rendszerek javított első felülvizsgálatának elvégzésével a LEDvillszer 

Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 609.600,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „vagyonnyilvántartás és -

gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.  

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

775/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani óvodákban megvalósított napelemes rendszerek 

felülvizsgálatával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Varázskapu Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda és a Hatvani Napsugár Óvoda épületein 

megvalósított napelemes rendszerek javított első felülvizsgálatának költségét a QEURCUS 

Hungary Zrt.-vel (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 5. II/1.) megkötött vállalkozási 

szerződésben foglalt kivitelezési munkák hibás teljesítése miatti garanciális igényként érvényesíti a 

kivitelezővel szemben. 

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

– beleértve a peres eljárás kezdeményezését is – lefolytatására. 

 

Határidő: azonnal (cselekmény megindítására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének 

megszüntetéséről 

(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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

776/2019. (XII. 11.) 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 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva közös 

megegyezéssel, utólagos jóváhagyással megszünteti a hatvani 5219/A/3 hrsz.-ú, természetben a 

Hatvan, Mártírok útja 8. földszint 3. szám alatti 41 m2 alapterületű ingatlan bérleti jogviszonyát 

Baranyi Attila bérlővel 2019. december 1-jei hatállyal, egyúttal felhatalmazza a Hatvani Gazdasági 

Szolgáltató Kft.-t, mint üzemeltetőt a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntető okirat 

aláírására az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 40. §-ában rögzítettek alapján. 

 
 

Határidő: 2019. december 16. (értesítésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 

(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: 

 

777/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek, 

valamint a díszvilágítás karbantartásával 2020. január 1-jétől 2021. december 31-ig a Fény Service 

Kft.-t (székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, 057/101 hrsz.) bízza meg bruttó 13.380.720,-Ft összegben, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Az évente szükséges bruttó 6.690.360,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 

2020. és 2021. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti 

rendszerbe történő bekapcsolásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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: 

 

778/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak 

távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és 

szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával az Elektronika Vonala Security 

Kft.-t (székhelye: 2251 Tápiószecső, Szőlő u. 17.) bízza meg bruttó 805.740,-Ft/év keretösszegig 

történő felhasználással, riasztó rendszer kialakítása bruttó 79.908,-Ft/db, valamint távfelügyeleti 

szolgáltatás bruttó 6.770,-Ft/db/hó egységárak alkalmazásával, mint az önkormányzat számára 

összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020 és 2024. év közötti költségvetéseibe 

betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Név szerinti szavazás szükséges. Kérem Jegyzőasszonyt vezesse le a szavazást. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

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

 

Bagi Miklós: igen 

Kondek Zsolt: igen 

Marján János: igen 

Palik Józsefné: igen 

Papp István: igen 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a határozati javaslatot a bizottság 

támogatta. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

779/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 590/2019. (X. 22.) 

számú határozata alapján indult, „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást nyertes ajánlattevőjének a 

Füziexportbau Építőipari Kft. (2173 Kartal Alkotmány utca 55/A.) ajánlattevőt nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és 

ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás értékelési szempontja szerint, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb 

ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 156.372.129.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 

198.592.604.-Ft összesített ajánlati árat, az elvégzett munkákra 24 hónap teljes körű 

jótállásnak, továbbá a kivitelezésbe egyenként 62 hónap szakmai többlettapasztalattal 

rendelkező MV-É-R szakember és 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló bevonásának a 

vállalását tartalmazó ajánlatot. 

Az ajánlatkérő, Hatvan Város Önkormányzata a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást 

bruttó 127.558.800.-Ft összegig pályázati forrásból, ezen felül bruttó 71.033.804.-Ft összeget a 

képviselő-testület a 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe betervezi, 

tekintettel arra, hogy az összeg csak 2020.évben kerül felhasználásra. 

 

Határidő: 2019. december  20.  (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 

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

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés a 2019. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz 

kapcsolódó döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

780/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

2019. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a 

Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére projektor beszerzésével az 

Lumen Multimédia Kft-t (székhely: 2117 Isaszeg, Nádor utca 2.) mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 227.998,- Ft összegben.  

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

önkormányzati rendelet 4. mellékletében, az önkormányzati feladatok fejezetben, az „egyéb 

szakfeladatok” költséghelyen bruttó 127.998,- Ft összegben, pályázati forrásból bruttó 100.000,- Ft 

összegben biztosított. 

 

Határidő: 2020. január 15. (eszközök megrendelésére) 

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

 

781/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a Grassalkovich 
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Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére 1 db asztali számítógép és 1 db laptop (és 

szoftverek) beszerzésével a Zóna Computers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (székhely: 1043 

Budapest, Szent István tér 7/B) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza 

meg bruttó 375.800,- Ft összegben. 

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

önkormányzati rendelet 4. mellékletében, az önkormányzati feladatok fejezetben, az „egyéb 

szakfeladatok” költséghelyen bruttó 275.800,- Ft összegben, pályázati forrásból bruttó 100.000,- Ft 

összegben biztosított. 

 

Határidő: 2020. január 15. (eszközök megrendelésére) 

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

 

782/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

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

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

2019. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a 

Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére 30 db bankett szék 

beszerzésével a Gold Caffé Kft.-t (székhely: 2161 Csomád, Esztergály u. 22.) bízza meg bruttó 

523.100,- Ft összegben mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  

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

önkormányzati rendelet 4. mellékletében, az önkormányzati feladatok fejezetben, az „egyéb 

szakfeladatok” költséghelyen bruttó 389.100,- Ft összegben már rendelkezésre áll, pályázati 

forrásból pedig bruttó 134.000,- Ft összegben biztosított.  

 

Határidő: 2020. január 15. (eszközök megrendelésére) 

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

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás új 

elnökének megválasztásáról 

(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: 

 

783/2019. (XII. 11.) 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 és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás új 

elnökének megválasztásáról 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 Társulási Tanácsa elnökének a 2024. évi helyi 

önkormányzati általános választás napját követő harmadik napig terjedő határozott időre történő 

megválasztása során Kómár Józsefet, Heréd község delegált képviselőjét nem támogatja. 
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A képviselő-testület felhívja a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

784/2019. (XII. 11.) 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 és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás új 

elnökének megválasztásáról 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 Társulási Tanácsa elnökének a 2024. évi helyi önkormányzati 

általános választás napját követő harmadik napig terjedő határozott időre történő megválasztása 

során Kómár Józsefet, Heréd község delegált képviselőjét nem támogatja. 

A képviselő-testület felhívja a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

2019. évi költségvetése I-III. negyedévi módosításáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(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: 

 

785/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2019. évi költségvetése I-III. negyedévi módosításáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

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

 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2019. I.-III. negyedévi 

költségvetése módosítását, melyek az alábbi tételeket részletezik:  

 

1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi teljesítései 2019. szeptember 

30. fordulónappal: (1. sz. melléklet) 

A 2019. I-III. negyedévi költségvetés bevételei és kiadási főösszege:                         

                                                          

3.226.582.914 Ft 

 

2. Működési bevételek                                                                           10.235.000 Ft 
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a) Társulás működési bevétele                                                                   6.350.000 Ft 

b) Tagönkormányzatok támogatása                                                        3.885.000 Ft 

 

3.  Társulás felhalmozási bevétele: 

Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről                                        6.603.365 Ft 

4. Finanszírozási bevétel  

Előző évi pénzmaradvány felhasználása                                        3.209.744.549 Ft 

5. Kiadási jogcímek: 

 

a) Működési kiadás                  18.224.914 Ft 

Működési célú kiadások (reprezentáció, ügyvédi ktg. ÁFA)              13.674.365 Ft 

Működési tartalék                                                                                  1.012.549 Ft 

b) Működési célú támogatások ÁHT-n belülre                             3.538.000 Ft 

c) Finanszírozási kiadások 

Céltartalék                                                                                      3.208.358.000 Ft      

 

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

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2019. évi 

költségvetése I-III. negyedévi módosításáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról 

(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: 

 

786/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki 

Települési Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelőbizottsága tagjának megválasztása 

során Juhász Gergelyt, Lőrinci Város Önkormányzatának képviselőjét támogatja. 

A képviselő-testület felhívja a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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25. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások nyílászáró szerkezeteinek cseréjéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

787/2019. (XII. 11.) 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 Hatvan, Horváth M út 1. IV/9. számú lakásban a konyhai ablak, valamint a bejárati 

ajtó cseréjével, 

• a Hatvan, Hatvanas út. 4. fsz. 2. számú lakásban a szobai ablak cseréjével a meglévő 

redőny le- és vissza szerelésével együtt, 

• a Hatvan, Pázsit út 5. III/10. számú lakásban bejárati ajtó cseréjével, 

• a Hatvan, Tabán út 4. IV/18. számú lakásban a konyhai, a fürdőszobai ablakok és a 

bejárati ajtó cseréjével, 

• a Hatvan, Pázsit út 5. IV/12. számú lakásban a konyhai, a fürdőszobai, a szobai ablakok 

és az erkélyajtó, valamint a bejárati ajtó cseréjével, 

• a Hatvan, Pázsit út 9. IV/43. számú lakásban bejárati ajtó cseréjével 

a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.580.640,- 

Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a Lakóház felújítás költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. december 20. (szerződéskötésre) 

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

Iroda útján 

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés a gyalogos aluljárók LED világításával 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: 

 

 

788/2019. (XII. 11.) 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 vasúti híd melletti gyalogos aluljárók LED 

szalagos világításának cseréjével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 

bízza meg bruttó 1.156.259,- 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 „Város- és községgazdálkodás” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház többletfeladat ellátásához szükséges pénzügyi 

fedezetének biztosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

789/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház többletfeladat ellátásához szükséges 

pénzügyi fedezetének biztosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jam Gardenben megtartott rendezvények, a 

Kistérségi idősek fesztiváljának, valamint az Adventi ünnepi rendezvények többlet költségeire a 

Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) intézményi 

költségvetésébe 15.000.000,- Ft-ot átcsoportosít Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között 

biztosított „HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” költségsorról. 

A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításához szükséges 15.000.000,- Ft összeg pénzügyi 

forrása Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe a felhalmozási kiadások között a 

„HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház)” költséghelyen betervezésre kerül, 

tekintettel arra, hogy az önerő biztosítása 2020. évben válik esedékessé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében 

meghirdetett SKHU/1901 kódszámú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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790/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

keretében meghirdetett SKHU/1901 kódszámú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani legfeljebb      

50.000 Euró összegű támogatásra az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 

Program keretében meghirdetett SKHU/1901 kódszámú pályázati felhívásra a Zagyva-liget 

infrastrukturális fejlesztése céljából, amelynek keretében szabadtéri sportlétesítmények, eszközök és 

kültéri főzőhelyek alakíthatóak ki, valamint egy határon átnyúló sportrendezvény és főzőverseny 

megszervezésére. 

Hatvan Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához legfeljebb 1.756.510,- Ft összegű 

önerőt biztosít, mely pénzügyi forrás az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezésre 

kerül. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 

nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 

 

Határidő: 2020. január 15. (pályázat benyújtására) 

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

 

791/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

keretében meghirdetett SKHU/1901 kódszámú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program keretében meghirdetett SKHU/1901 kódszámú felhívásra benyújtandó 

pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 

226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 

eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester 

2.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző 

4.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző 

 

Határidő: 2019. december 15. (munkacsoport megalakulására) 

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

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés a "Villamos energia beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Név szerinti szavazás szükséges. Kérem Jegyzőasszonyt vezesse le a szavazást. 
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dr. Szikszai Márta jegyző 

Két határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés, melyekről egyben fogunk szavazni, amennyiben 

kifogás nem érkezik. Kérem a bizottsági tagokat, hogy nevük elhangzása után mondják be 

szavazatukat. 

 

Bagi Miklós: igen 

Kondek Zsolt: igen 

Marján János: igen 

Palik Józsefné: igen 

Papp István: igen 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a két határozati javaslatot a bizottság 

támogatta. 

  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

792/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a "Villamos energia beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárással 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 610/2019. (XI. 12.) számú határozata alapján 

indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 

közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az E.ON Energiakereskedelmi 

Kft.(székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 

ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére 

és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 

legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 17,86.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre 

kerül. 

 

Határidő: 2019. december 17. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

793/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a "Villamos energia beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárással 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 610/2019. (XI. 12.) számú határozata alapján 

indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 

közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az NKM Energia Zrt. (székhely: 

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 

ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére 

és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 

legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 21,56.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
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A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre 

kerül. 

 

Határidő: 2019. december 17. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 

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

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával 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: 

 

794/2019. (XII. 11.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

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

Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg a Hatvan, Rákóczi út és a Zöldfa utca kereszteződésénél 

található csapadékvíz-elvezető rendszernek a javításával összesen 393.000,- Ft (alanyi adó mentes) 

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 

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés a Hajós Alfréd utca 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú Idősek Klubja 

gázkazán cseréjéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

795/2019. (XII. 11.) 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, Hajós 

Alfréd utca 5. szám alatti Idősek Klubja gázkazán cseréjének munkáival a SZETT Szentendrei 

Energetikai és Tüzeléstechnikai Kft.-t (székhely: 2000 Szentendre, Kálvária tér 5.) bízza meg bruttó 

736.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a vagyongazdálkodás 

költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Iroda útján 

 

 

32. napirendi pont 

Egyebek 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Szeretném jelezni, hogy a Balassi úton a kátyú már kezelhetetlen. Már nagyon sokan szóltak nekem 

miatta. Megjavítják és most megint ugyanolyan rossz. 

A másik pedig a Lidl körforgalomnál. Már tűzoltóautónak kellett kiszedni egy autót, teljesen fel kell 

menni a padkára, hogy ki lehessen kerülni. Mikor lesz az kijavítva? 

Mindkettő nagyon balesetveszélyes. 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Az Állami Közútkezelő javította a Balassi Bálint úti kátyút. Ismételten kértük, hogy újra javítsák 

meg, mert az előző javítás nem volt megfelelő. 

Ugyanez a helyzet a Lidl-nél is. Ez az akna már korábban is be volt szakadva, a Közútkezelő tavaly 

már javíttatta. Most garanciában felszólították a kivitelezőt, hogy csinálja meg, de nem tudjuk 

sajnos, hogy mikor fog megtörténni. A múlt héten is hívtuk az Állami Közútkezelőt, visszahívást 

ígértek, de sajnos nem történt meg. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Ha ott komolyabb baj történik, akkor majd a Közútkezelő fog fizetni? 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Igen. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Ezt nem is értem, mert most még jó idő is van, gyorsan ki lehetne javíttatni. 

Ezért sajnos nem a Közútkezelőt szidják a lakosok, hanem Hatvan Város Önkormányzatát, mert 

nem tudják, hogy nem a mi utunk. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Nem tudjuk azt megpróbálni, hogy a Balassi utat nekünk adják? 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Már volt ezzel kapcsolatosan kezdeményezés. 

Az önkormányzat azt kérte eddig, hogy megfelelő műszaki állapotba kerüljön át az 

önkormányzathoz. De mivel van országos közúthálózat, erre csak cserével lenne lehetőség. Esetleg 

a Petőfi Sándor utcát átadnánk az Állami Közútkezelőnek kezelésre, és akkor a Petőfi Sándor utca 

Balassi Bálint út csatlakozásáig kerülhetne át az önkormányzathoz az útszakasz. De a Petőfi Sándor 

utca nem felel meg a közúti követelményeknek. Neki összefüggőnek kell lenni a kezelésében lévő 

úthálózatnak, mert ez a különböző településeket összekötő utakat foglalja magában az az úthálózat, 

amit az Állami Közútkezelőnek kell üzemeltetnie. És Lőrinci irányában van a régi 21-es útnak a 

nyomvonala, azért ők a kezelői. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Láttam, hogy Szücsiben a domboldalon meg van csinálva az út, a szőlőhegy mellett. Itt, egy ilyen 

fontos helyen pedig nincs. A képviselőnk lehet az, aki ezt gátolhatja, mert neki is van beleszólása 

ebbe. Szerintem gátolja, és azt mondja, hogy fontosabb Szücsiben egy dűlőutat megcsinálni, mint 

Hatvanban. Mert neki is jóvá kell hagyni azokat az utakat, ahol javítások lesznek. Erről van szó. 
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Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Történt egy gázbekötés a Bajcsy úton. Jó nagy gödröt ástak majd több, mint 1 m3 földet nem tettek 

vissza. Ez össze fog tömörödni. Ez nekünk 15-20 évi fog ott süllyedni. Minden egyes alkalommal, 

amikor megcsinálják a Bajcsy utat, azután hatalmas kátyú lesz ott. 

Szóltam a vállalkozónak, hogy ha ott van a gép, legalább döngöljék meg rendesen. Azt a választ 

kaptam, hogy ők ezt nem tudják megcsinálni. Tehát én azt munkát nem venném át. 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Jeleztük már a Kft.-nek, aki ezt az útfelbontást csinálta, hogy a javítást haladéktalanul végezze el. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Nekünk kell átvenni? 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Nem kell külön átvenni, csak azt jelzik amikor elvégezték a munkát. Küld róla egy 

fotódokumentációt. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Amint megküldte, kérjük a helyreállítását. 

 

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 30 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnökhelyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


