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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 2020. január 29-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Bagi Miklós     bizottsági tag   

 Marján János     bizottsági tag 

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  

          dr. Kovács Éva  mb. jegyző 

          Lukács László  mb. jegyzői irodavezető 

 Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési 

osztályvezető 

 Tóth Ivett  pályázati osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

 Hidvéginé Rodek Erzsébet   belső ellenőrzési vezető 

 Szentgyörgyi Natália    belső ellenőr 

 Szabó János  főépítész 

    

 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 19. napirendi pont 

után az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

módosításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: dr. Kovács Éva mb. jegyző  

Előadó: Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető és Szentgyörgyi Natália 

belső ellenőr 
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• Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020-2025. évi belső ellenőrzési stratégiai 

tervének jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

          Előterjesztő: dr. Kovács Éva mb. jegyző  

Előadó: Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető és Szentgyörgyi Natália 

belső ellenőr 

 

• Előterjesztés "Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez 

kapcsolódó szolgáltatások megrendelése" tárgyában megkötendő szerződésről 

           (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

            Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

              Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

 

• Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges 

hozzájáruló nyilatkozat megadásáról  

           (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

            Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

            Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

 

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: 

 

1/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2020. január 29-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.-vel az önkormányzat tulajdonát 

képező ingatlanra és ingóságokra megkötött bérleti szerződés módosításáról és egységes 

szerkezetbe foglalásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 

2. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervének 

elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

bizottsági elnök 

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
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3. Előterjesztés a Hatvani Szakképzésért Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

4. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 3-4. napirendi pontig: Johancsik Mónika 

gazdálkodásiirodavezető 

 

5. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2020. évre vonatkozó 

sírhelygazdálkodási tervéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

6. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakással kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

8. Előterjesztés a Balassi Bálint út 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan gázkazán 

cseréjéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

9. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő rágcsálóirtási munkák 

megrendeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

10. Előterjesztés közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

11. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című 

országos kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

12. Előterjesztés a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon található fúrt kutakkal kapcsolatos 

döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 5-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 5-12. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető 

 

13. Előterjesztés a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” 

tárgyában megkötendő szerződésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Előterjesztés a Bethlen Gábor Alap pályázati kiírására benyújtott pályázat utólagos 

jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

15. Előterjesztés a 781/2019. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági 

határozat módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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16. Előterjesztés a 2019. évi „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston 

Program)” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 13-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 13-16. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

17. Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Szabó János főépítész 

 

18. Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Gulyás Katalin főkertész 

 

19. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

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

módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

21. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020-2025. évi belső ellenőrzési stratégiai 

tervének jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 20-21. napirendi pontban: dr. Kovács Éva mb. jegyző  

Előadó 20-21. napirendi pontban: Hidvéginé Rodek Erzsébet belső 

ellenőrzési vezető és Szentgyörgyi Natália belső ellenőr 

 

22. Előterjesztés "Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez 

kapcsolódó szolgáltatások megrendelése" tárgyában megkötendő szerződésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

23. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges 

hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 22-23. napirendi pontban: Horváth Richárd polgármester  

Előadó 22-23. napirendi pontban: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

24. Egyebek 

 

Pályázatbontás 

 

 

Határidő: 2020. január 29. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
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1. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az önkormányzat tulajdonát 

képező ingatlanra és ingóságokra megkötött bérleti szerződés módosításáról és egységes 

szerkezetbe foglalásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

  

Palik Józsefné bizottsági tag 

Tisztelt Bizottság! 

Segítséget kérek az előterjesztés értelmezésében. 

A mellékletben az szerepel, hogy 2019. február 14. napján megkötöttük és 2024. február 13. napjáig 

tart a szerződés határideje. 

Úgy szól az előterjesztés, hogy lejárt és ezért kötünk újat. Ezt szeretném megkérdezni, hogy ez 

hogyan értelmezendő? 

 

dr. Kovács Éva mb. jegyző 

Tisztelt Bizottság! 

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-nek van egy közszolgáltatási szerződése az 

önkormányzattal, ez alapján végzi az önként vállalt közfeladatait. Ez a szerződés lett megkötve 

2019. február 14. napjától 5 éves időtartamra. Ez tehát a közszolgáltatási szerződés, amely alapján a 

tevékenységet végzi. A tevékenység végzéséhez szükséges eszközökre pedig bérleti szerződés volt 

kötve, ez a bérleti szerződés járt le, mely az ingatlanra és az ingóságokra vonatkozott. Most úgy 

kerül megkötésre a bérleti szerződés, illetve módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra, hogy 

annak a lejárati ideje megegyezzen a közszolgáltatási szerződés lejárati idejével.  

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm szépen! Ez így nem derült ki, ezért volt furcsa számomra. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

2/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az önkormányzat tulajdonát 

képező ingatlanra és ingóságokra megkötött bérleti szerződés módosításáról és egységes 

szerkezetbe foglalásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és 

legfőbb szerve a gazdasági társasággal megkötött bérleti szerződést a határozat melléklete szerinti 

tartalommal módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a hatvani 5293/2 hrsz.-ú, természetben 3000 

Hatvan, Madách u. 12. szám alatt található ingatlanra, valamint a szerződés mellékletében felsorolt 

ingóságokra vonatkozóan. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Hatvani város polgármestere” 
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2. napirendi pont 

Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervének 

elfogadásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

  

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

3/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkatervét.  

 

Határidő: 2020. január 31. 

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

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szakképzésért Alapítvány támogatásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

4/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szakképzésért Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szakképzésért Alapítvány (3000 

Hatvan, Kertész u. 107.,) részére 60.000,- Ft, + Áfa azaz Hatvanezer forint + Áfa összegű 

támogatást nyújt a 2020. január 24-énmegtartásra került Szalagavató ünnepség költségeinek 

fedezetére. 

 A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a „Polgármesteri 

keret” költséghelyen tervezésre kerül. 

 

Határidő: 2020. február 3. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány támogatásáról  

(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: 

 

5/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány (3000 

Hatvan, Ratkó József út 10.,) részére 96.000,- Ft, + Áfa azaz Kilencvenhatezer forint + Áfa összegű 

támogatást nyújt a 2020. január 10-én megrendezésre került Jótékonysági koncert költségeinek 

fedezetére. 

 A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a „Polgármesteri 

keret” költséghelyen tervezésre kerül. 

 

Határidő: 2020. február 3. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2020. évre vonatkozó 

sírhelygazdálkodási tervéről  

(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: 

 

6/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2020. évre 

vonatkozó sírhelygazdálkodási tervéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Kft. által 

készített 2020. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervet. 

 

Határidő: azonnal (elfogadásra) 

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

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai elemek 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: 
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7/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek karbantartásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek karbantartásával a 

MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az alábbi egységárak 

figyelembevételével 

 

                     Megnevezés 

 

Cégnév 

Közúti táblák 

bontása 

Közúti táblák oszlopainak 

elhelyezése 

Táblák 

felszerelése 

MÉZSORÁS Kft. 

(3000 Hatvan, 

Kertész utca 64..) 

2.300,-Ft (alanyi 

adómentes) / db 

5.900,-Ft (alanyi adómentes) / 

db 

2.300,-Ft (alanyi 

adómentes) / db 

 

2.500.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakással 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: 

 

8/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú bérlakással kapcsolatos döntésről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Legány Ödön utca 65. fszt. 2. szám 

alatti lakásban infrapanelek felszerelésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 

u. 8.) bízza meg bruttó 852.891,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

Előterjesztés a Balassi Bálint út 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

9/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Balassi Bálint út 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti ingatlan 

gázkazán cseréjének elvégzését Vasas Tibor egyéni vállalkozó (székhely: 3000 Hatvan, Horváth 

Mihály út 12. 5/20.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő által 406.600,- Ft, 

(alanyi ÁFA mentes) összegben utólagosan jóváhagyja. 

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

 

Határidő: azonnal 

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

 
 

9. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő rágcsálóirtási munkák 

megrendeléséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Igen, ez fontos, Újhatvanban is megjelentek a gumis környékén is. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Ahol csatorna van, ott mindenütt jelen vannak. 

 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Folyamatosan végezzük a munkát, és ahonnan bejelentés érkezik, ott pedig fokozottan odafigyelünk. 

 

Papp István bizottsági elnök 

A lakókkal meg kell beszélni. És háziállat, pl. macska, nem tud belemenni a csapdába? 

 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Nem, nem tud belemenni. 

Ezek általában lakóingatlanra vannak kihelyezve. Megkérjük a lakosságot, hogy elhelyezhessük az 

udvarára ezeket a dobozokat. 

Egyébként pedig a csatornába szoktak ilyen pogácsákat kihelyezni és a szennyvízcsatornák 

rágcsálómentesítését azt külön intézi a Heves Megyei Vízmű Zrt. 

 

 

 



10 

Papp István bizottsági elnök 

Jelezni szeretném, hogy a Móra Ferenc u. 8. sz. alatt a csatornatisztító fedél hiányzik. Tegyenek rá 

egy fedelet. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

10/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város egyes közterületein elvégzendő rágcsálóirtási munkák 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város egyes közterületein elvégzendő  

rágcsálómentesítési feladatok ellátásával 200.000,- Ft/alkalom (alanyi adómentes) egységáron a 

CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 

49.) bízza meg bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

 

Határidő: azonnal (megrendelésre)  

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

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Különösen a nagygombosi részen súlyos a helyzet ezen a téren. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

11/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületi közterületein található 

elhagyott hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Design Hulladékgazdálkodási 

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

erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
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Határidő: 2020. január 31. (szerződéskötésre) 

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

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című 

országos kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

12/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című 

országos kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Első Magyar Kert Szövetkezettel (5300 

Karcag, Kossuth tér 1.) megkötött „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb 

konyhakertjei országos programra vonatkozó együttműködési megállapodást módosítja a határozat 

melléklete szerint. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást 

módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2020. január 31. (együttműködési megállapodás módosításának aláírására) 

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

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon található fúrt kutakkal kapcsolatos 

döntésről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Ez a konzervgyár területén van? 

 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

A sportcsarnok területén. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Megrendeljük ezt a tervdokumentációt, de mi ennek a célja? Mi lesz a következő lépés? Mi fog 

történni a vizsgálat után? 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Tisztelt Bizottság! A sportcsarnok projekt megkezdése óta többször próbáltunk egyeztetni a céggel a 

kutakkal kapcsolatban. Eljutott olyan fázisba a dolog, hogy most már akadályozza az építkezést. 

Azok a kutak nagyon rossz állapotban vannak, egy időzített bomba a föld alatti vezeték és részben 

föld felett is. Száz éves vízvezetékről van szó, ami több száz méteren keresztül szállítja 

kampányidőszakban, amikor paradicsom feldolgozás van, a vizet a konzervgyárhoz. 
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Sokkal praktikusabb lenne egy, a gyárhoz közelebbi kút fúrása. Talajvíz kutakról van szó, tehát nem 

extra dolgot kértünk. Egyelőre nem tudtuk elérni, hogy megszüntessék a használatukat. Egész évben 

nem működnek egyébként, most el van törve a cső, le van dugózva, életveszélyes a betáplálásuk. 

A szakértői véleménnyel azt próbáljuk alátámasztani, hogy ezek a kutak elhanyagolt állapotban 

vannak és a használatuk nem biztonságos. Már többször adtunk határidőt, de a szakértői vélemény 

után ismét adunk egy rövid határidőt, de ha nem történik meg az ő részükről a kutaknak a 

megszüntetése, akkor mi fogjuk elbontani ezeket a kutakat, mert most már akadályozzák a 

kivitelezést. Ez a szakértői vélemény ezt támasztaná alá, hogy mi megfelelően körbe legyünk 

bástyázva.     

         

Papp István bizottsági elnök 

Még azt el lehet mondani, hogy helyrajzilag semmilyen jogi csatlakozása nincs a konzervgyárhoz. 

Csak úgymond szerzett jog van. 

Elvileg az nem is működik, nem is használják, van más kút ott a közelben, amit használnak. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Tudni kell, hogy szolgalmi jog erre nincsen bejegyezve. 

A város területén több helyen van ilyen kút, pl. a Népkertben is, de sehol nem jegyeztek be szolgalmi 

jogot, és ha a területet eladom, akkor eladom a kutat is. Szerintem az a területnek a része. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm szépen! Nem is ezzel volt kétségem, csak ebből az előterjesztésből ez nem derül ki. Mert 

ha ez le van írva, akkor nyilvánvalóan nem fogom megkérdezni, mert megértem. 

Teljesen jogos, meg fogom szavazni, csak nem tudtam mi lesz a célja ennek a kút felülvizsgálatnak. 

Így most már egyértelművé vált. 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

13/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon található fúrt kutakkal kapcsolatos 

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

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a PORGIR Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (székhely: 

2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21. 2/9.) bízza meg a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon található két 

darab fúrt kút és a hozzá tartozó létesítmények állapotrögzítő tervdokumentációjának az 

elkészítésével bruttó 254.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” 

tárgyában megkötendő szerződésről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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: 

 

14/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” 

tárgyában megkötendő szerződésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi 

feladatainak ellátásával a Target Group Facility Management Zrt.-t (székhely: 1031 Budapest, 

Szentendrei út 202.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt nettó 

2.390.-Ft + ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjért. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi és 2021. évi 

költségvetéseibe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2020. január 31. (szerződéskötésre) 

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

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés a Bethlen Gábor Alap pályázati kiírására benyújtott pályázat utólagos 

jóváhagyásáról  

(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: 

 

15/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Bethlen Gábor Alap pályázati kiírására benyújtott pályázat utólagos 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Bethlen Gábor Alap 

által kiírt „Testvér-települési programok és együttműködések támogatása” tárgyú felhívásra 

benyújtott pályázatot. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 2.000.000,- Ft. A támogatási 

intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

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

Előterjesztés a 781/2019. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági 

határozat módosításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

16/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 781/2019. (XII.11.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes 

szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

„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 

Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére 1 db asztali számítógép és 1 db notebook 

(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: azonnal 

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

Iroda útján” 

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés a 2019. évi „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston 

Program)” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

17/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi 

Ágoston Program)” című pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi 

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

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 „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” című 

pályázathoz kapcsolódóan a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 12.) részére 30 db tárgyalószék beszerzésével és a helyszínre való szállításával a Redola 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 5. II. emelet 26.) bízza 

meg bruttó 190.119,- Ft összegben mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi fedezete pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2020. február 15. (eszközök megrendelésére) 

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

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

18/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest Váci út 45.) kérésére elrendeli az 

érintett hatvani 0335/20, 0335/24, 0355/8, valamint 0355/2 hrsz.-ú ingatlanok területére 

vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárás megindítását. 

 

Határidő: azonnal (szerződés megkötésére) 

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

 

19/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város településrendezési eszközeinek a 

módosításával kapcsolatos tervezői feladatok ellátásával a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező 

Iroda Kft.-t (székhely:1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) bízza meg, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.175.000.-Ft összegért. 

 

A képviselő-testület Hatvan város településrendezési eszközeinek a módosítása érdekében a NIF 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely :1134 

Budapest Váci út 45.), a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű 

Társasággal (székhely:1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) és a TURA-Terv Mérnöki 
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Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1145 Budapest, Gyarmat utca 30.) településrendezési 

és településtervezési szerződést köt azzal, hogy a költségeket a TURA-Terv Mérnöki Kft. 

(székhely:1145 Budapest, Gyarmat utca 30.) fizeti meg. 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal (szerszerződés megkötésére) 

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

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről 

(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: 

 

20/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre szükséges egynyári virágok 

beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Horváth Tihamér egyéni vállalkozót (székhely: 

3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza meg bruttó 6.699.282,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

21/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre szükséges balkonnövények 

beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 

Jászberény, Gát u.13.) bízza meg bruttó 2.459.863,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

22/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről szóló 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre szükséges muskátlik beszerzésével 

és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, 

Gát u.13.) bízza meg bruttó 7.156.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

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

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásokról 

(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: 

 

23/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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

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

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5228 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Mártírok útja 4. számú 

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

ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Mártírok útja területén. 

 

Határidő: 2020. január 31. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

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

Iroda útján 

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

módosításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

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

határozati javaslatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

24/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének 

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

testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

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

évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

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

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hatvani város jegyzője” 

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020-2025. évi belső ellenőrzési stratégiai 

tervének jóváhagyásáról 

(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: 

 

25/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2020-2025. évi belső ellenőrzési stratégiai 

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

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2020-2025. évi 

belső ellenőrzési stratégiai tervet jóváhagyja. 

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

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hatvan város jegyzője” 

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a "Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez 

kapcsolódó szolgáltatások megrendelése" tárgyában megkötendő szerződésről 

(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: 

 

26/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a "Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése" tárgyában megkötendő szerződésről 

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 Polgármesteri Hivatal működéséhez 

szükséges multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó 

szolgáltatások elvégzésével a Konica Minolta Magyarország Kft.-t (székhely: 1117 Budapest, 

Galvani u. 4.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt nettó 

338.355.-Ft+ÁFA/hónap összegű tervezett ellenszolgáltatásért. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020-2023. évi 

költségvetéseibe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2020. február 10. (szerződéskötésre) 

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

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges 

hozzájáruló nyilatkozat megadásáról  

(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: 

 

27/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges 

hozzájáruló nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Kincses Kultúróvoda 2020” című pályázati 

felhívásra és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges támogató 

nyilatkozat aláírására. 
 

Határidő: 2020. február 10. (aláírásra) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján.” 

 

 

32. napirendi pont 

Egyebek 

 

A 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti ingatlanban lévő 78 m
2
 alapterületű nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatra beérkezett pályázat bontása 

 

Rékasi Éva osztályvezető 

Tisztelt Bizottság! 

A 2019. november 27-i bizottsági ülésen 2 db pályázati kiírás került elfogadásra. Az egyik a Bajcsy-

Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan egy bizonyos részének a bérletére vonatkozik. Jelenleg egy büfé jellegű 

tevékenységet folytató bérlő van benne. 

Egy darab pályázat érkezett be a határidő végéig. 
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Osztályvezető asszony kibontja a pályázatot. 

 

Rékasi Éva osztályvezető 

A jelenleg bérlőként benne lévő Kft. pályázott.  

Három havi bérleti díjat vállal. Befizetéséről az igazolás, illetve a köztartozás-mentességről az 

igazolás mellékelve van. 

Ez alapján és mivel másik pályázat nem került benyújtásra, a pályázat eredményesnek mondható, és 

1 évre bérbeadható a MAXAM Golden Kft. részére. 

 

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

pályázatról. 

 

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

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

28/2020. (I. 29.) 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 13 b. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a 3000 

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

helyiségeket a MAXAM GOLDEN BALL Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út. 10., 

cégjegyzékszám: 10-09-035969; adószám: 25771206-2-10) részére bérbe adja büfé üzemeltetése 

céljából egy évi határozott időtartamra 2020. február 1. napjától 2021. január 31-ig 118.110,- Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 150.000,- Ft/negyedév bérleti díjért, az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 48. §-

ában, valamint a pályázati felhívásban rögzített feltételekkel. 

A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2020. január 31. (értesítésre, szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

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

 

Rékasi Éva osztályvezető 

A másik pályázat kiírása Erzsébet tér 3. földszint 3. szám alatti üzletre vonatkozott. Az ingatlan 

bérleti díja bruttó 114 ezer 300 forint/hónap volt. 

Egyetlen pályázat érkezett, Buzásné Nagy Ágnes adta be. 

 

Osztályvezető asszony kibontja a pályázatot. 

 

Rékasi Éva osztályvezető 

A NAV-tól igazolás van mellékelve a köztartozás-mentességről, adószámla kivonat és a pályázat. 

A pályázati feltételek között az szerepelt, hogy vállalja 3 havi bérleti díjnak megfelelő, bruttó 342 

ezer 900 forint összeg befizetését, megszerzési alapdíj címén a szerződés megkötésekor. 

Ezzel szemben a pályázat keretén belül vállalt kötelezettségeim: a pályázó kötelezettséget vállal 

arra, hogy a pályázat pozitív elbírálása után, határidőn belül kifizet 1 havi bérleti díjat, azaz bruttó 

114 ezer 300 forintot. 

Sajnos, így a pályázat eredménytelen, mert a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételt 

pályázatában egyértelműen nem teljesíti a pályázó. 

 

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

pályázatról. 
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29/2020. (I. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 

3018/2/A/3 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. földszint 3. szám alatti 30 m2 

alapterületű ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázatra beérkezett, Buzásné 

Nagy Ágnes 3000 Hatvan, Apafi utca 14. sz. alatti lakos által benyújtott pályázatát érvénytelennek 

minősítette.  

A benyújtott pályázat nem felelt meg a pályázati kiírás azon feltételének, mely szerint a pályázó 

vállalja három havi bérleti díj megfizetését megszerzési alapdíj címen, mivel a pályázó egy havi 

bérleti díj megfizetését vállalta. 

 

 

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 25 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnökhelyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


