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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. február 19-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   jegyzői irodavezető 
Johancsik Mónika                      gazdálkodási irodavezető 

 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva                                  számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes               általános igazgatási osztályvezető 
Tóth Ivett                                    pályázati osztályvezető 

 Nagy Ferenc       önkormányzati főtanácsadó 
 dr. Borbás Zsuzsanna  ügyvezető igazgató (Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.) 
 Maruzsné Németh Beáta ügyvezető igazgató (Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.) 
 Kodákné Nagy Ágnes          ügyvezető igazgató (Hatvani Közétkeztetési Kft.) 
 Krémer Dániel          ügyvezető igazgató (Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.) 
 Török Éva   ügyvezető igazgató (Hatvani Szolgáltató Kft.) 
 Takács Gábor   ügyvéd 
 Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 

*** 

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 Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozatok megadásáról  
   (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

           Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
           Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető  
 

 Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges 
hozzájárulás megadásáról  
   (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

           Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
           Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető  
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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: 
 
44/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
2020. február 19-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 
N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti 
tervének elfogadásáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-vel kötendő közszolgáltatási és támogatási 
szerződésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium 
feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

6. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az 
ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az ügyvezető részére 
célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának 
és a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, 
tulajdonosi döntés meghozataláról, valamint a társasági szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Előterjesztő 1-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-8. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
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9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  

fizetési kötelezettségéről  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
12. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. 

évi költségvetésének módosításáról, 2020. évi költségvetésének elfogadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
13. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. részére, 

valamint a hatvani 0220/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületek tulajdonviszonyainak rendezéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
Előterjesztő 9-13. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  
Előadó 9-13. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 
14. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes, általános igazgatási osztályvezető 

 
15. Előterjesztés a Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti orvosi rendelő megnevezésű ingatlan egy   

helyiségének bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági elnök 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes, általános igazgatási osztályvezető 

 
16. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott  

határozatainak végrehajtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági elnök 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető  
 

17. Előterjesztés Zagyva töltésen lévő kerékpárút üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési 
megállapodás módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
19. Beszámoló a 2019. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2020. évi keret 

felhasználására 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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20. Beszámoló a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének 
közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2020. évi keret 
felhasználására 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

22. Előterjesztés a 2020. évi útkarbantartási feladattervről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
23. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a KÖTIVIÉP'B Kft. részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24. Előterjesztés a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon lévő vízi létesítménnyel kapcsolatos döntésről 
( HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 17-24. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 17-24. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
25. Előterjesztés Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi 

költségvetésének módosításáról, a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a 
közbeszerzési és belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

26. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulási Tanács 
elnökének, valamint a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 25-27. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 25-27. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

29. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatok megadásáról  

   (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
       

30. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájárulás 
megadásáról  

   (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

          Előterjesztő 29-30. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó 29-30. napirendi pontig: Lukács László jegyzői irodavezető 

31. Egyebek 
 
 
Határidő: 2020. február 19. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
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1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
  
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
45/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. gazdasági 
évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
46/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa Maruzsné Németh Beáta ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét 
képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja 
akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 594.000,- Ft, azaz havi bruttó Ötszázkilencvennégyezer  
forint összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
47/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
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Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
48/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. gazdasági évre 
vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
49/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét 
képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja 
akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 486.000,- Ft, azaz havi bruttó Négyszáznyolcvanhatezer 
forint összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
50/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a 
határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti 
tervének elfogadásáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? Parancsolj! 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Tisztelt Bizottság, Kedves Vendégek! Mivel a sportcsarnokunk majd a második félévben 
kerül átadásra, nekem lennének kérdéseim. Ugye tervezve van 72.428.000 Ft, amiben föl van sorolva, hogy 
nyomtatványok, irodaszerek, működéshez szükséges költségek. Ezt én egy laza tervezésnek tartom, ugyanis 
nem látok mögöttes kalkulációt, nem tudom, hogy az 5 fő mit fog ellátni, milyen feladatai lesznek, tehát a 
bérbe én nem megyek bele, mert nyilvánvalóan az a feladattól függ majd, hogy mit fognak ellátni. 
Közszolgálati díjak miből állnak? Nincs tételes felsorolás, és látom, hogy még az önkormányzat 24 millió 
valahányszázezret hozzátesz, nem látom ennek a számszakilag való alátámasztását, én ezt azért tartom egy 
laza tervezésnek, másrészt, engedjék meg, hogy - én nem szoktam, nyilvánvalóan, aki elvégzi a feladatát, és 
pluszban végez, én mindig megszavazom a célprémiumot, semmi kifogásom az ügyvezető igazgató ellen, 
hiszen nem is ismerem még, de azt gondolom, hogy én erre a félévre nem tűznék ki célprémiumot. Először 
nézzük meg, hogy hogyan teljesítene. Én úgy gondolom, hogy tisztességes bért fog ezért kapni, és én a 
célprémiumot ezért nem tudom támogatni, hiszen a többi ügyvezető már letett valamit. Én nem tartom a 
többiekkel szemben korrektnek, hogy egy fél év után célprémiumot tűzünk ki. Ez az én véleményem, és akiket 
képviselek, azoknak a véleménye, úgyhogy én ezekre szeretnék választ kapni, merthogy ezek érdekelnének 
engem, hogy miből is tevődik össze ez a több tízmillió, hogyha lehetne. Köszönöm szépen! 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Először én szeretnék reagálni, Tisztelt Bizottság, Évike! Mivel az előtörténetét ismerem ennek a Kft-nek, amit 
az ősszel sikerült beindítani, és éppen azzal a céllal, hogy mire szükség van az ő tevékenységére, nem csak az 
ügyvezetőjére, hanem a Kft-jére, addig az rendelkezésre álljon. Most, a jelenlegi állás szerint március 8-án, ha 
minden jól megy, akkor elindulnak a műszaki átadás-átvételi folyamatok. Onnantól már ennek az üzemeltető 
Kft-nek kell bizonyos feladatokat átvennie, karbantartási szerződéseket kell kötnie. Azokat a részegységeket, 
amiket az átadási folyamat során átadnak, azoknak a felügyeletét el kell látnia, a személyzet, a műszaki 
személyzet egy részének is ott kell lennie, és részben akkor reagálnék itt a személyi kérdésekre is. Annak a 
személyzetnek már biztosan ott kell lennie. Onnantól, amikortól lezárul ez a műszaki átadás-átvételi folyamat, 
onnantól majd rezsit kell fizetni, nem csak ezeket a karbantartási díjakat, hanem egyéb mást is. A 
használatbavételi eljárás, hogy meddig húzódik el, ezt még nem tudjuk. Ez egy hosszadalmas engedélyezési 
folyamat, és azt, hogy ez lezárul-e az első félévben, vagy nem, ezt még nem tudjuk, de azt gondoltuk, hogy 
ettől függetlenül, hogy még az ügyvezető valóban nem végzett hosszabb ideje, évekre visszamenőleg, itt 
nálunk tevékenységet, de szeretnénk ösztönözni, hogy ebben az átadás-átvételi folyamatban jól vegyen részt. 
A sportcsarnok üzemeltetésének elindítása, az egy nagy kihívás lesz, ilyet nem csináltunk még, ekkora, ilyen 
jellegű intézményünk nincs, és ráadásul a konstrukció is elég bonyolult, mert mindenki tudja, hogy az 
egyesülettel együttműködve kell ezt majd hasznosítanunk. Tehát, egy elég bonyolult konstrukció keretében 
kell helytállnia, és amit ösztönző feladatként tűztünk ki itt, hogy árbevétel szintet érjen el, azt gondolom, hogy 
ez egy kihívás lesz az ügyvezető számára. Meglátjuk, hogyan tud helytállni, de szerettük volna, hogy 
ösztönözve legyen erre a munkavégzésre. A struktúra, hogy nem lett alábontva, ez elfogadott, már évek óta 
így hozzuk be a költségvetéseket, mindegyik cégnél ilyen részletességig van az alábontás. A 
felügyelőbizottságok szoktak kapni bármilyen adatot, hogyha kérnek, alábontjuk nekik főkönyvi kivonat 
szintig, tehát amilyen részletességgel szeretnék. A struktúra nincs alábontva itt, ha van kérdésetek, vagy van 
részletezési igény, akkor az ügyvezetők állnak rendelkezésre, és ezt meg tudják mondani részletesen. 
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dr. Kovács Éva mb. jegyző 
Tisztelt Bizottság! Csak annyival szeretném kiegészíteni, amit Feri mondott - mert ugye ezek a kérdések 
felmerültek menet közben egyébként - tehát, hogy a karbantartási szerződések megkötésére azért van szükség 
a műszaki átadás-átvételt követően, hogy a garanciák ne vesszenek el. Amit a személyzetről mondott Feri, 
például egy főre biztosan szükség lesz, hogy ott jelen legyen, hogy ott a gépészetet megismerje már a műszaki 
átadás-átvétel során, hogy később az üzemeltetési feladatok ellátásánál ez ne okozzon gondot. Tehát, vannak 
olyan feladatok, amiket majd el kell látni, attól függetlenül, hogy esetleg a használatbavétel még nem történt 
meg, csak a műszaki átadás-átvétel.” 
 
Marján János bizottsági tag 
Mint bizottsági tag, és mint felügyelőbizottsági tag sikeresen részt vettem egy ilyen ülésen az elmúlt héten, és 
voltak fenntartásai a felügyelőbizottságnak is, de ez egy olyan új tevékenység, amit – én már próbáltam üzleti 
tervet, csináltam is egy csomót, - erre a célra konkrétan nem tudnék megírni most egy olyan üzleti tervet, ami 
a valóság teljes képét mutatná, de ettől függetlenül valahol el kell indulni. A felügyelőbizottság megállapította, 
hogy a város nélkül ez a sportcsarnok üzemeltetés nagy valószínűség szerint nem működik. Tehát muszáj, 
hogy a város ebbe valamilyen szinten beszálljon, és ez egy jó ötlet volt, ez az üzemeltető Kft. Az egyesülettel 
való megállapodás, én úgy tudom, hogy még nincs végleges formába öntve, de ha nem vagyunk ott, és nem 
vagyunk jelen, akkor valószínűleg a város kárt szenvedne. Úgyhogy én támogatom ezt az egészet azzal a 
feltétellel, hogyha elindul a második negyedév, - én azt hallottam az ügyvezetőtől, hogy június-júliussal nagy 
valószínűséggel ez megtörténhet, akkor újra le kell ülnünk, és ezt átbeszélnünk, és egy új üzleti tervet, vagy 
egy módosítást kell végeznünk. Én ezzel a formulával támogatom ezt az egészet. Köszönöm! 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Tisztelt Bizottság, Kedves Vendégek! Én úgy érzem, hogyha a célprémiumról beszélünk, ha van cél, akkor az 
nem lenne fair a mostani ügyvezetővel, hogy a többi cégnél is van egy cél, és ott fizetünk célprémiumot, itt 
pedig nem. Pedig itt sokkal nehezebb egy új rendszer beindítása, tapasztalatok nélkül, hiszen még semmilyen 
információnk nincs, hogy mit hogyan fogunk tudni kihozni. Tehát egyszerűen azzal tudjuk ösztönözni az 
ügyvezetőt, hogy minél jobban dolgozzon. Nem egy olyan nagy összeg ez a célprémium. Igen, ő is jogosult 
arra, hogy megkapja ugyanúgy, mint a többi cégvezető. Köszönöm szépen! 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Engedjétek meg, hogy reagáljak pár dologra! Én nagyon örülök, hogy van közöttünk 
külsős bizottsági tag, aki ennek a felügyelőbizottságnak a tagja, de én, mint egyszerű képviselő, engedjétek 
meg, hogy ahhoz, hogy én döntést hozzak, nekem látnom kell, hogy mire fogok szavazatot adni. Félre ne 
értsen senki, nekem semmi kifogásom az ügyvezető igazgató ellen, semmi kifogásom a sportcsarnok ellen, 
hogy elindul, hisz nagy-nagy öröm, évtizedek óta erre várunk, de azt gondolom, hogyha ez más összetételű 
bizottság lenne, akkor itt óriási viták lennének, mert mindenki kíváncsi lenne arra, hogy hogyan is fog ez 
működni. Tehát ahhoz, hogy én döntést hozzak, kapok egy számot, de nem látok mögé. Nem vagyok én ennek 
a szakembere, és még azt sem mondom, hogy értek hozzá, csak, mint képviselő azt gondolom, hogy nekem 
ezt látnom kell, hogy felelősen tudjak dönteni. Én örülök, hogy János a felügyelőbizottság tagja, ő számszaki 
szakember, ő tudja, hogy mi miről szól, de engedtessék meg, hogy más is tudja. Ez az egyik véleményem. A 
másik: semmi kifogásom a célprémium ellen. Azt is tudom, hogy ez egy gigaberuházás, nagyon nehéz lesz 
elindítani, de pontosan azért gondolom azt, hogy ez a félév megmutatja, hogy mennyire tud az ügyvezető 
igazgató úr, hiszen azért vállalta ezt a feladatot, hogy a legjobb tudásával működtesse ezt a sportcsarnokot, 
hogy igen is tegyünk le először valamit az asztalra, és utána lehet ösztönözni. Nem ingyen teszi, félre ne értse 
senki, hiszen fizetést kap érte, és a munkahelyen is akkor kapsz majd plusz jutalmat, hogyha már nem egyszer, 
hanem nagyon sokszor sok mindent tettél le az asztalra. Ez az én véleményem. Köszönöm szépen! 
 
dr. Kovács Éva mb. jegyző 
Tisztelt Bizottság! Még egy olyan kiegészítést szeretnék tenni, hogy az előbb említett okok alapján a cégnek 
lesznek költségei, tehát ez tény, és jobbnak láttuk úgy behozni, hogyha már akkor egy üzleti tervvel 
rendelkezik, és ez alapján ezeket a költségeket tudja finanszírozni, illetve meg lesz rá a fedezete, mintha 
semmilyen tervvel egyáltalán nem rendelkezne. Nyilván ahogy a működés majd beindul, minden függ az 
ütemezéstől, hogy mikor kerül át a sportcsarnok, ahogy mondta Marján úr is, majd annak megfelelően 
természetesen módosítani szükséges, de még mindig jobb, mintha semmivel nem rendelkezne. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Gyakorlatilag ezt a sportcsarnokot, ugye volt egy ilyen pályázati kiírás, hogy a Kézilabda Szövetséggel 
együtt lehet megcsinálni. Akinek nagyon nagy érdeme van ebben az ügyben, azt úgy hívják, hogy Horváth 
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Richárd polgármester úr. A TAO pénzek összeszedésében is, ami több, mint 900 millió Forint volt, ez nem 
olyan egyszerű. A másik: volt egy megállapodásunk a miniszterelnök úrral, bizonyos feltételeket 
teljesítettünk, mindenki tudja, ezt nem mondom el. Kaptunk először másfél milliárdot, utána meg 
kiegészítették, összesen 3,6 milliárd Forintot kaptunk azért, hogy mi bizonyos dolgokat ne kezeljünk úgy, 
ahogy kellett volna. Na most itt is Horváth Richárd érdeme az elsődleges, amikor félórás megbeszélés 
alapján, a miniszterelnök úrral, Orbán Viktorral ezt leegyeztette, és a városnak van egy gyönyörű, nagyon jó 
sportcsarnoka, ami többfunkciós. Sokan azt hiszik, hogy az üzleti lehetőséget, és az ötös lottót nyerték meg 
ezzel egyesek, hogy az önkormányzat finanszírozzon mindent, s akkor ők majd intézkednek. Nahát ez nem 
működik. Vannak bizonyos feltételek, ami nem titok. Egyharmad-kétharmad arányban használhatják majd az 
intézményt, és nekünk ugye működtetni kell. Nélkülünk ezt nem tudják működtetni. Azok csak ne nagyon 
szóljanak, akik csak 3 millió TAO-t szereztek az egész projektbe, és elkezdenek mindenféle feltételeket 
szabni, és nemhogy segítenék, hanem hátráltatják az ügyet. Ez a város érdeke, hogy ez a sportcsarnok 
felépüljön, és most már föl fog épülni, meg lesz szépen csinálva, gyönyörűen, az út is, minden rendben lesz. 
A városnak lesz egy gyönyörű sportcsarnoka, ami többfunkciós lesz. Aztán, hogy mi lesz a jövő, abból a 
szempontból, hogy nekünk ebbe pénzt kell tenni, nyilván van egy intézmény, az pénzbe kerül. Ez pedig 
nagyon-nagyon fontos a városnak úgy, mint a könyvtár is, a piac is. Azok is nagy beruházások. Örülünk, és 
itt mindenki megtett mindent, a műszak, Nagy Ferenc, polgármester úr, hogy ez létrejöjjön, és ez működni 
fog a város, és környék örömére. Sok mindent lehet itt majd csinálni, és reményeink szerint meg tudunk 
egyezni azokkal is, akik egyelőre nem akarnak megegyezni. Köszönöm! 
  
Marján János bizottsági tag 
Azért az látszik, hogy a sportcsarnok építésében nagyon sokan vettek részt, és jót tettek. De azért ne felejtsük 
el, hogy a finanszírozás, amit létrehoztak, az egy öszvér-megoldás volt, aminek senki nem szeretne 
kárvallottja lenni. Nem szeretném azt se, hogy az önkormányzat kárvallottja lenne, de nem szeretném azt se, 
hogy a másik oldal kárvallottja lenne, ezért kellene egy optimális megoldás. Sajnos a minisztériumok sem 
segítenek ebben. Ezt számvitelileg, én nem is tudom, hogy lehet majd levezényelni. Számlázás nélkül ez nem 
fog menni, ez biztos. Feriéknek mekkora kihívás ez! Meg van egy konstrukció, de meglátjuk, hogy az 
mennyire működik, mert állásfoglalásokat mindenki ad, csak aztán a végén senki nem fogadja el. Most 
elindultak a TAO ellenőrzések, mindenki látja, az MLSZ-nél elindult, a Kézilabda Szövetség is elindította, és 
ha ebben valaki megbukik, akkor nem szeretné senki sem visszafizetni ezt a pénzt. Tehát az a kérésem 
mindenki felé, hogy konstruktívan, és a lehető legnagyobb odafigyeléssel álljon hozzá. Mint 
felügyelőbizottsági tag, nem szeretnék saját vagyonommal felelni ezért az egész dologért, úgyhogy mindenki 
gondolja meg, hogy mit mond, és hogyan mondja, akár a másik oldal, akár ez az oldal. Köszönöm szépen! 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mi bennünk meg van a jóakarat, csak azért akarom mondani, mert a másik oldal kicsit húzódzkodik. 
A lényeg az, hogy fölépült és át lesz adva, ebben az évben biztosan. 
Van-e valakinek még kérdése? 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
51/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének 
elfogadásáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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52/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének 
elfogadásáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-vel kötendő közszolgáltatási és támogatási 
szerződésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
53/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. -vel kötendő közszolgáltatási és támogatási 
szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 
10-09-034259, székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-vel a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal (közszolgáltatási szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 
54/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. -vel kötendő közszolgáltatási és támogatási 
szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 
10-09-034259, székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-
nek a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatainak ellátásához működési támogatást nyújt a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal (támogatási szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 

  
55/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. -vel kötendő közszolgáltatási és támogatási 
szerződésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.száma: 
10-09-034259, székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.-
nek a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatainak ellátásához szükséges eszközök 
beszerzéséhez támogatást nyújt a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal (támogatási szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium 
feladat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
56/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, 
az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. gazdasági évre vonatkozó üzleti 
tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
57/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, 
az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Török Éva ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban 
foglaltaknak megfelelően 2020. június 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető 
munkabérét havi bruttó 594.000,- Ft, azaz havi bruttó Ötszázkilencvennégyezer forint összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
58/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, 
az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat 
mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az 
ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e kérdés? 
 
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: 
 
59/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az 
ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 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. 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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60/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az 
ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 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. 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat 
mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az ügyvezető részére célprémium feladat 
kiírásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
61/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2020. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
62/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
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Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium 
feladatot ír ki. 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és 
a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, tulajdonosi 
döntés meghozataláról, valamint a társasági szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
63/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és a 
Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, tulajdonosi döntés 
meghozataláról, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza 
Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
a társaság 2019. évi mérlegbeszámolójáról történő határozathozatalnál (51.368 eFt 
     egyező Eszköz-Forrás oldallal, 1.136 eFt mérleg szerinti eredménnyel), 
a Felügyelőbizottság jelentéséről szóló határozathozatalnál, 
az elfogadott mérlegbeszámoló és annak mellékleteinek Cégbíróságon történő letétbe 
     helyezéséről szóló határozathozatalnál 
a határozatok elfogadása mellett gyakorolja szavazati jogát. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Lestyán Balázs alpolgármestert arra, hogy a 
taggyűlésen akként szavazzon, hogy a taggyűlés a Felügyelőbizottság jelentését tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester” 
 
64/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és a 
Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, tulajdonosi döntés 
meghozataláról, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza 
Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén szavazatát az alábbiak szerint 
gyakorolja: 
A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
     Felelősségű Társaság 2020. évi bevételi tervét 52.040 eFt-ban határozza meg. 
A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
     Felelősségű Társaság 2020. évi ráfordításait 50.491 eFt-ban határozza meg. 
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Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester” 
 
65/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és a 
Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, tulajdonosi döntés 
meghozataláról, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza 
Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a szavazatát az alábbiak 
szerint gyakorolja: 
A Taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Heves Megyei Területfejelsztési Ügynökség Nonprofit 
Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) 2020. március 1. napjával a Heves 
Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 3300 Eger, Dobó tér 6/A 3. emelet címen telephelyet 
létesítsen. 
A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejelsztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének 
fenti telephely létesítésével, valamint a Heves Megyei Önkormányzat és az Egri Kistérség Többcélú 
Társulása tagok képviselőinek személyében bekövetkezett változások átvezetésével összefüggő módosító 
okiratát, valamint ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Taggyűlés felkéri a Heves Megyei Területfejelsztési Ügynökség 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a társasági szerződés fentiek szerinti módosítása érdekében a 
szükséges intézkedéséket tegye meg, egyben felhatalmazza a társaság többségi befolyással bíró tagjának, a 
Heves Megyei Önkormányzatnak a törvényes képviselőjét, valamint a jelen döntést tartalmazó taggyűlési 
jegyzőkönyv hitelesítését a társasági szerződés módosításához szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2020. február 27. 
Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
66/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek. 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e kérdés? Parancsolj! 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen, Elnök Úr! Több kérdésem is lenne. Rögtön az 1-es „c” mellékletnél, szeretném 
megkérdezni a Média tartozást. Ugye ott van a 2019. december 31-ig kellett volna - illetve plusz 30 nap - 
kiegyenlíteni. Mi az oka, és mikor várható a kiegyenlítés? Kérdezzem sorban, vagy válaszolsz? 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
Igen, megválaszolom, összefoglalóan szerettem volna. Az 1-es „c” mellékletet, aki előtt ez nincs nyitva, a 
kölcsönök kerültek feltüntetésre, melyeknek az összege 2020-ig nem változik. Valóban a Média-Hatvan Kft-
nek, „HACS” pályázat támogatására 35.949.000 Ft-ot adott az önkormányzat, aminek a szerződésében a 
lejárata az 2019. dec. 31., de legkésőbb a projektek zárását követő 30. nap. Na most, a projekt zárása nem 
történt meg, ügyvezető asszony tudja igazából ennek a háttér információit, tehát jelen pillanatban ott tartunk, 
hogy nem zárult le a projekt, ezért nem került elszámolásra az összeg. 
 
dr. Borbás Zsuzsa ügyvezető igazgató 
Tisztelt Képviselő Asszony! Ugye itt arról a pályázatról van szó, amit még 2019. áprilisában nyújtott be, a 
„HACS” projekt keretében a Média-Hatvan Kft. Ebből valósult meg a Jam Garden. Szeptember elején kapott 
a cég értesítést arról, a Magyar Államkincstártól, hogy jogosult a támogatásra, és körülbelül 1 héttel ezelőtt 
érkezett meg az értesítés, hogy elkezdhetjük megkötni a támogatási szerződést, tehát nem rajtunk múlik. 
Most ez már folyamatban van, amint megkötjük a támogatási szerződést, benyújtjuk a kifizetési kérelmet, 
ennek az előkészítése folyamatban van, és várhatóan, hamarosan megkapjuk a pénzt. Többször jeleztük az 
Államkincstár, illetve az irányító hatóság felé is, hogy kellene haladni ezzel, mert nekünk határidőink 
vannak, tehát a pénzt vissza kell fizetnünk. Nem tudtak érdemi választ adni, hogy mi a késés oka. Most úgy 
néz ki, hogy elindultak a folyamatok, én most küldöm vissza a dokumentumokat. Egy hete kezdtük el 
szervezni a támogatási szerződés megkötését úgy, hogy a projekt már szeptember elején teljesen el volt 
fogadva az irányító hatóság, illetve a Magyar Államkincstár részéről. Úgyhogy ez rajtunk kívül álló ok, de le 
fogjuk hívni a pénzt, és vissza tudjuk adni az önkormányzatnak. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van kérdés még? 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen! Sorban szeretném mondani. 2-es „b” melléklet, szociális kártyák. Ez az én szívügyem, tavaly is, és az 
idei évben is ugyanannyi, 12 millió van tervezve. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok rászoruló 
ember van, és amit szeretnék kérdezni, tehát, olyan magas az infláció, hogy nem gondolom, hogy elég lesz 
12 millió Ft szociális kártyára, hiszen nagyon sok lesz a rászoruló ember, mindenki jár boltba, csak a boltot 
mondom, hogy mekkora áremelkedések vannak. Tehát ez a 12 millió Ft, én azt gondolom, hogy alul van 
tervezve csak a tavalyi évhez és 2020. januárjában volt a leges-legmagasabb az infláció, úgyhogy erről 
szeretnék kérdést feltenni, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok rászoruló embernek ez sok segítséget 
jelentene. Aztán, amit láttam, a szünidei étkeztetés, a köztemetés, a gyógyszertámogatás, ezekre kevesebb 
összeg került betervezésre, mint az előző évben. Ez miért történhetett meg, úgyhogy erre a szociális részre 
szeretnék rákérdezni. Köszönöm szépen! 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
Tisztelt Bizottság! Általánosságban csak annyit szeretnék mondani, hogy ahol az összegek csökkentek az 
előző évi előirányzathoz képest, ott figyelembe vettük a tavalyi évi felhasználást, és még így sem arra az 
összegre szorítottuk le, hanem egy köztes összeget állapítottunk meg. Természetesen annak nincs akadálya, 
hogy év közben, amennyiben szükséges, akkor itt előirányzatot módosítsunk. A szociális kártyánál meg 
annyira kevés volt a felhasználás a 12 millióhoz képest, hogy tulajdonképpen még ez is egy kicsit soknak 
tűnik, de nem akartuk lejjebb venni. Nem tudom, hogy Ági tud-e a kártyáról valamit mondani, mert szó volt 
róla, hogy esetleg a feltételeket fogják módosítani. 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Igen! Tisztelt Bizottság! Márciusban fogjuk hozni a szociális rendelet módosítását, ahol szeretnénk a 
szociális kártya feltételeit módosítani. Azokat a termékköröket, ami eddig meg volt határozva, azokat 
szeretnénk bővíteni, illetve a szociális kártya megállapításának határait is, tehát ezt szeretnénk felemelni. 
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Ezen kívül az egyéb juttatások, ugye itt szó volt más juttatásokról, ezeknek is az értékhatárait emelni 
szeretnénk, ez kidolgozás alatt van, hogy milyen mértékben és hogyan. Köszönöm szépen! 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm! Nincs több kérdésem. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
67/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztést, és a 
mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Még azt szeretném mondani, hogy a mi önkormányzatunk volt az, aki először adott a nyugdíjasoknak is és a 
gyerekes családoknak is pénzt. Ilyen még nem történt Hatvanban és csomó pénzbe kerül, pluszban. Nem 
lehet rólunk elmondani, hogy nem vagyunk szociálisan érzékeny önkormányzat, mert szerintem azok 
vagyunk, minden szempontból. 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségéről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
68/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázat 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. 
évi költségvetésének módosításáról, 2020. évi költségvetésének elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
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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: 
 
69/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi 
költségvetésének módosításáról, 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás elfogadja a társulás 2019. évi költségvetésének a módosítását a határozat 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan 
Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
70/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi 
költségvetésének módosításáról, 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja határozat 1. és 2. számú melléklete szerint a társulás 2020. évi 
költségvetésének a következő főösszegek szerinti elfogadásának tárgyában nemmel szavaz: 
 
A társulás 2020. évi kiadási és bevételi fő összege: 179.857.972,- Ft  ebből: 

A.)  - működési bevétel: 6.350.000,- Ft 
- működési kiadás: 7.073.110,- Ft 

folyó évi működési költségvetés egyenlege: - 723.110,- Ft, melyet 2019. évi  pénzmaradvány finanszíroz 
B.)  - felhalmozási bevétel:       41.007.972,- Ft 

- felhalmozási kiadás:        0  Ft 
folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege:   41.007.972,- Ft. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan 
Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen szavazati jogát jelen 
határozatnak megfelelően gyakorolja.  
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. részére, 
valamint a hatvani 0220/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületek tulajdonviszonyainak rendezéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
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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: 
 
71/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a „tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. részére, valamint a 
hatvani 0220/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületek tulajdonviszonyainak rendezéséről” témájú előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 0220/1 hrsz.-
ú, természetben 3000 Hatvan, Delelő úton található ingatlanon lévő   kézműves ház és szállásépület 
bontásához tulajdonosi hozzájárulását adja azzal, hogy a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. saját költségére 
köteles a bontást elvégezni, annak tényét az illetékes Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztályának 
bejelenteni.    
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz is, hogy a két lebontandó épület – azok bontása után – a térképi 
nyilvántartásból törlésre kerüljön.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a térképi változások átvezetéséhez szükséges 
okiratok aláírására.  
 
Határidő: 2020. február 20. (hozzájárulás megadása) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
72/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a „tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. részére, valamint a 
hatvani 0220/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületek tulajdonviszonyainak rendezéséről” témájú előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a hatvani 0220/1 hrsz.-ú, természetben 
3000 Hatvan, Delelő úton található ingatlanon a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. által létesített lovarda, 
valamint programos és közösségi épület elkészültét.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a két épület önálló épületként való 
nyilvántartásba vételéhez szükséges földhasználati jogot alapító megállapodást és a kapcsolódó okiratokat 
aláírja. 
Az épületek nyilvántartásba vételi eljárásával felmerülő költségeket a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. 
köteles viselni.  
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
73/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a „tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. részére, valamint a 
hatvani 0220/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületek tulajdonviszonyainak rendezéséről” témájú előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0220/1 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Delelő úton található 
ingatlan megnevezéséből a lovarda megjelölés törlésre kerüljön a lovarda önálló épületként történő 
nyilvántartásba vétele miatt.  
 
Határidő: 2020. február 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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14. napirendi pont 
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
74/2020. (II. 19.) 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 

 
Csécsei Ákos, Nagy-Galgóczi Emma, Berta Bence, Kováts Zétény, Kovács Lara Auróra, 
Kovács Fanni, Lados Zsófia, Horváth Levente Bence, Varga Bence, Pásztor Kornél és Beszer 
Auróra Hanna 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 440.000,- Ft – azaz négyszáznegyvenezer 

forint – támogatást biztosít. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” 
költséghelyen betervezésre került. 

 
           
 Határidő:  30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
     Felelős:     Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti orvosi rendelő megnevezésű ingatlan egy   
helyiségének bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Parancsolj, Éva! 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Csak kíváncsiságból, hogy ezt milyen célra adjuk ki? Tehát, ki az, aki kiveheti? Orvosi 
ellátásra, vagy mire pályáztatjuk? 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Tisztelt Bizottság! Úgy került kiírásra a pályázat, hogy egészségügyi célokra, tehát elsősorban, valószínűleg 
magánorvosi célokra fogják igénybe venni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! 
 
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: 
 
75/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 
13b. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti épületben lévő 
14 m2 alapterületű orvosi rendelő megnevezésű ingatlan bérbeadására a határozat mellékletét képező 
pályázatot kiírja. 
 
Határidő: 2020. február 20. (pályázat kiírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
16. napirendi pont 
Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott  
határozatainak végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
76/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
bizottság 2019. évben átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés Zagyva töltésen lévő kerékpárút üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési 
megállapodás módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Az új megállapodás tervezetét nagyon hiányolom, úgy látom, a módosító okiratban. 
Miért nem tartalmazza az előterjesztés az egyéges szerkezetbe foglalt megállapodást? Tudom, hogy 
szükséges, de általában úgy szokott bejönni egy előterjesztés, hogy ugye egyéges szerkezetbe van foglalva, 
és nem csak az, hogy módosítani kell. Ezt én hiányolom. Változatlan tartalommal történik-e majd ez a 2020. 
évi karbantartási feladatterv, marad a megállapodásban, vagy csak a dátum és a kapcsolattartó személye 
változik? Tehát én ezért hiányolom az egységes szerkezetbe foglalást, és ezért vagyok erre kíváncsi. 
Köszönöm! 
 
dr. Kovács Éva mb. jegyző 
Tisztelt Bizottság! Két dolog változik a szerződésben, egy a hatálya, tehát meg lesz hosszabbítva a szerződés 
a fenntartási időszak végéig, illetve a kapcsolattartó személye, tehát egyekben változatlan marad.  
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Csak azért hiányoltam az egységes szerkezetet, mert ugye akkor látom, hogy mi volt és 
mi várható. 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Szerettük volna behozni a módosító okiratot, viszont az együttműködő partnerrel nem futtatták le még az 
egyeztetést, és azt nem szerettük volna, hogy úgy hozzuk be, hogy ők még esetleg szeretnének valami 
módosítást, és hogy utána megint testület elé kell hoznunk. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És amikor ez megtörténik, akkor látjuk majd egységesen? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Igen. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! 
 
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: 
 
77/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Zagyva folyó töltésén lévő kerékpárút üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési 
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal 2015. 
január 30-án megkötött a Zagyva folyó töltésén lévő kerékpárút fenntartási és üzemeltetési feladatainak 
ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást módosítja. A Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: azonnal (megállapodás módosításának aláírására) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
78/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő 
utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak 
útjavítási munkáival bruttó 29.966.920,-Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt (egységár bruttó 10.795,- Ft / m2). 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe a városüzemeltetési 
kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyre betervezésre került. 
 
Határidő: 2020. március 13. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Beszámoló a 2019. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2020. évi keret 
felhasználására 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
79/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a “2019. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2020. évi keret 
felhasználására” tárgyú beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 
2019. évi felújítási keretének felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
80/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a “2019. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2020. évi keret 
felhasználására” tárgyú beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 
2020. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének a határozat melléklete szerinti tartalommal 
való felosztását. 
 
Határidő: 2020. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Beszámoló a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással 
összefüggő bevételeiről és kiadásairól 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
81/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással 
összefüggő bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény beszámolóját a 
Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetésével összefüggő 2019. évi bevételeiről és 
kiadásairól. 

Határidő: azonnal (elfogadásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2020. évi keret 
felhasználására 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
82/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a “Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2020. évi keret 
felhasználására” tárgyú beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2019. évi 
felhasználásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
83/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a “Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2020. évi keret 
felhasználására” tárgyú beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2020. évi 
felhasználására vonatkozó tervezetet az alábbiak szerint: 
 

–  Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (2 alkalommal)              4.700.000,-Ft 
–  Tiszta Virágos Hatvanért, "Legszebb konyhakertek" program          1.700.000,-Ft 
–  Lakossági tudatformálás                          100.000,- Ft 

 
Határidő: 2020. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés a 2020. évi útkarbantartási feladattervről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Parancsolj, Éva! 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Mindig elkészül ez az útkarbantartási feladatterv, és nem is ezzel van bajom, a tervvel, 
hiszen borzasztó rossz állapotok uralkodnak, pedig most még nagy tél se volt, eddig ez is volt. Rengeteg 
minőségi kifogás tömkelege érkezik az útkarbantartási munkálatok kivitelezésével kapcsolatban. Az egyik, 
ami lakossági jelzés, hogy kivágják a kátyúkat, aztán hetekig nincs helyreállítva, ezzel ugye fokozódik a 
balesetveszély, hiszen ezt kerülgetik, nem figyelnek, ez nagyon veszélyes. Aztán, amit megfigyelnek a lakók, 
- mert ugye azért van, aki ráér, és nézi, hiszen sok a kátyú - ők azt mondják, és tapasztalom én is, hogy nincs 
a kátyú alábetonozva, nincs kifóliázva, kitisztítva. Legtöbbször csak úgy beleöntik a szurkot az úgy marad. A 
Tabánon is megint már teljesen, ugyanúgy kátyú keletkezett. Az lenne a kérdésem, hogy ki ellenőrzi a 
munkafolyamatokat? Egyáltalán ez történik-e, hogy ellenőrizzük, hiszen nem kevés pénzt fizetünk ki érte, ki 
veszi át? Azt látom, hogy még 5 millióval meg van toldva a feladattervben a végrehajtásra szánt összeg. 
Tehát én ezt nagyon fontosnak tartanám, mert akkor mindig oda lyukadunk ki, hogy nem, hogy kevesebb, 
hanem egyre több kátyú lesz, hogyha ilyen slendrián munkát végeznek, és nincs, aki ennek a gazdája legyen, 
hogy azt mondja, hogy kérem szépen, az előírt technológiát tartsák már be! Ez rengeteg pénzbe kerül, 
természetesen nekik jó, hiszen minden évben van egy csomó feladat, újra fizetünk érte, csak éppen az utak 
használhatatlanok. Köszönöm szépen! 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Természetesen az irodánk kollégája ellenőrzi a munkákat, és veszi át. Amikor észleli ezeket a hibákat, akkor 
javíttatja. A vállalkozókkal örökösen küzdünk azon, hogy nyitott kátyút ne hagyjanak, a hulladékot szállítsák 
el időben, és ugye, hogy szakszerűen végezzék el a munkálatokat, erre igyekszünk a lehető-legjobban 
odafigyelni, és fokozatosan javítani ezen. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Tisztelt Bizottság! Engem is felháborít egy-két munkavégzés. Esős időben még csak ki se söprik a vizet, tehát 
igazából az a gőz, ami alatta keletkezik, attól nem fog összekötni sajnos az anyag. A másik az, hogy ennek a 
mélysége sem mindig megfelelő, mert éppen, hogy csak megkaparják, és ráhintenek egy kicsit, és az úgy jó. 
Én a körzetemben ezt úgy oldottam meg, hogy általában kimegyek a kátyúzáshoz, és én magam mondom, 
hogy nem veszem át a munkát. Volt olyan is, hogy lemértük, hogy hány m2 kátyút csináltak meg, és mi többet 
mértünk egyébként utána, mint amit a vállalkozó lejelentett. Ami viszont most felháborított, még 
decemberben történt, hogy a fagyok idejében kibontottak egy gázbekötés miatt egy utat. És hát mit mondjak, a 
fele földet tették vissza, a másik felét utána elszállította a vállalkozó, és mondtam neki, legalább döngöljétek 
meg valamivel. Nem. A tetejét békával, egy több, mint 2 m mély gödör, 1 m3 földet úgy vittek el, hogy „öröm 
volt nézni”. Az ott akkora beszakadás lesz rövidesen, hogy no még! És én azt kérném, hogyha lehet, valami 
garanciát adjanak már ezek a kivitelezők, akik dolgoznak. És ez mind rajtunk marad utána, mert nekünk kell 
aztán helyreállítani. És piszkosul idegesít, hogy rászólok, és, jó, ezeket az embereket nem akarom minősíteni, 
de úgy vannak vele, hogy minél előbb menjünk el, - tehát a lehető legtávolabb álljunk a munkától - beszórták 
géppel a földet, ekkora rögöket, mint egy görögdinnye, elsimították a tetejét és tették rá a betont másnap. Két 
hét múlva le volt aszfaltozva.  
 
 



54 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Két féle munkáról beszélünk. Az egyik az, amit az önkormányzat rendel meg útkarbantartásként, a másik 
pedig az, amit a közmű szolgáltatók végeznek az önkormányzati utakon. Amikor a közmű szolgáltató az 
önkormányzati területen végez munkát, ott vannak szabályok, hogy 72 óráig, ha hibaelhárítás van, akkor 
előzetesen nem kell kérni engedélyt az útnak a felbontására. Folyamatosan kérjük a közmű szolgáltatókat, 
hogy szabályosan végezzék ezeket a javítási munkákat, mert van, hogy ezt utólag be sem jelentik. Ha kérnek 
közút nem közlekedési célú igénybevételt, amit egy gázbekötéshez kell kérni, ott, ha nem megfelelően végzi 
el a javítási munkát az úttesten, amit el kell végeznie, akkor utólagosan tudjuk őket felszólítani, tehát garanciát 
nem tudunk kérni, hanem addig, amíg a javítást nem végzi el megfelelően, addig tudunk vele szemben 
intézkedni, végső esetben hatóságnál. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Alattam szakadt már be csatorna, tudom, hogy 70 ezer forintos kár keletkezett az autómban, és a kátyú-kár 
biztosítás 30 ezer forintot fizetett érte, és azt mondta a Közútkezelő, hogy azért nem fizeti ki a többit, mert 
volt kátyú-kár biztosításom. Két biztosításra nem vagyok jogosult. Na azóta nincsen kátyúkár biztosításom. 
De ez a hanyag munkavégzés következménye, aminek legyen már egy felelőse! Különösen, hogy tudjuk, hogy 
ki bontotta ki azt a gödröt, és akkor állítsa helyre. Mellesleg, valaki alatt be fog szakadni, abban biztos 
vagyok, és annak is kára lesz, azt is az önkormányzat fogja helyreállítani, meg a kárt is az önkormányzat fogja 
kifizetni, tehát erre valamit ki kéne találni, hogy milyen formában tudjuk, főleg azokat a dolgokat, amikről 
tudjuk, hogy azt ők csinálták, mert ez egy gázbekötés volt. Készüljenek róla fényképek, utána meg, ha 
beszakad, állítsák ők helyre saját költségen. 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Tehát, ha kérnek engedélyt, akkor a helyreállításról, dokumentált módon, fotó-dokumentációval együtt kell a 
javításról egy anyagot beküldeni az irodánkra, és hogyha probléma van, tehát nem megfelelően végezték el, 
akkor tudunk érvelni velük szemben. Amikor tudomásunk van olyanról, hogy nem megfelelően végezték el a 
munkát, akkor ezek a felszólítások el is mennek az irodáról, mint közútkezelői jogkörben eljáró szervtől. És 
oda fogunk figyelni mind a kettő dologra jobban a jövőben. 
 
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: 
 
84/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a 2020. évi útkarbantartási feladattervről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 
városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen betervezett bruttó 40.000.000,- Ft 
összeget az alábbi feladatok szerint osztja fel:  

 
2020. évi útkarbantartási feladattervet 

 
 Megnevezés Előirányzat 

 Útkarbantartás (kátyúzás) 29.967.744,-Ft 

 Földutak karbantartása 7.000.000,-Ft 

 Jelzőlámpák üzemeltetése 1.032.256,-Ft 

 Burkolati jelek festése 2.000.000,-Ft 

 Összesen: 40.000.000,-Ft 

 
Határidő: 2020. december 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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23. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a KÖTIVIÉP'B Kft. részére 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
85/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a „tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a KÖTIVIÉP'B Kft. részére” tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KÖTIVIÉP' 
B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz utca 1.) az „Árvízvédelmi 
védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési 
területén” elnevezésű projekt megvalósítása során a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 
11182/1 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú földrészleten földút javítási munkálatokat végezhessen, valamint a 
hatvani 11182/62 hrsz.-ú kivett szántó művelési ágú földrészletnek 1680 m2 nagyságú részterületét saját 
költségén időlegesen művelés alól kivonhassa és a művelés alól kivont területen a földutat kijavítsa, azzal a 
kikötéssel, hogy a kivitelezési munkák során köteles a szakmai, munka-, és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
A Kft.-nek a szállítási és építési munka befejezését követően a hatvani 11182/62 hrsz.-ú terület érintett 
részének a rekultivációját el kell végezni. 
Az építési és a rekultivációs munkával járó összes költség, beleértve a földhivatali költségeket is, a Kft-t 
terhelik. 
Hatvan Város Önkormányzata a kivitelezési munkálatok során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 
vállal. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a szükséges eljárási cselekményekhez 
kapcsolódóan eljárjon. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon lévő vízi létesítménnyel kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
86/2020. (II. 19.) 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 lévő vízi létesítménnyel kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron 
utca 22.) bízza meg az önkormányzati tulajdonú hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon az 1. sz.-ú kút esetében a 
kútakna és a mellette lévő tolózárakna zárható lefedésével, valamint a kútház elbontásával, továbbá a 2. sz.-ú 
kút a kútház és az akna elbontásával, a kútfej lefedésével, a vízelvezetést szolgáló csővezeték elbontásával, 
valamint az elektromos kábelek ellenőrzésével és visszabontásával bruttó 2.438.400,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe 
betervezésre került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi 
költségvetésének módosításáról, a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a közbeszerzési és 
belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
87/2020. (II. 19.) 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 
költségvetésének módosításáról, a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a közbeszerzési és 
belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz az 
előterjesztés 3. számú melléklete szerint a Társulás 2020. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadásáról. A 
belső ellenőrzési feladat ellátásával 80.000,- Ft+Áfa összegben a Vincent Auditor Kft (Dabas, képviseli: 
Lisztes-Tóth Linda) megbízásáról.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi 
ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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88/2020. (II. 19.) 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 
költségvetésének módosításáról, a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a közbeszerzési és 
belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a Társulás 
a 2020. évi közbeszerzési terve elfogadásáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi 
ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 
89/2020. (II. 19.) 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 
költségvetésének módosításáról, a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a közbeszerzési és 
belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a Társulás 
2020. évi költségvetésének elfogadásáról az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti részletezett 
tartalommal, a következő főösszegekkel: 

A Társulás 2020. évi kiadási és bevételi fő összege 3.221.267.184,- Ft 

ebből: 

A.) – 2020. évi működési bevétel: 10.445.000 Ft 

-  2020. évi működési kiadás:    12.909.184,- Ft 

folyó évi működési költségvetés egyenlege: -2.464.184,- Ft, melyet a 2019. évi pénzmaradvány 
finanszíroz 

B.) – 2020. évi felhalmozási bevétel: 0,- Ft 

- 2020. évi felhalmozási kiadás: 3.208.358.000,,- Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 3.208.358.000,- Ft melyet a 2019. évi pénzmaradvány 
finanszíroz. 

C) A társult önkormányzatok 2020. évi működési hozzájárulást befizetése 105.000,- Ft/év. 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi 
ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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26. napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulási Tanács 
elnökének, valamint a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
90/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulási Tanács 
elnökének, valamint a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 2020. március 1-től kezdődően a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsága elnöke 
részére havi bruttó 75.000, - Ft, tagjai részére havi bruttó 50.000, -Ft tiszteletdíj megállapítását. 
 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 
képviselje és igennel szavazzon. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 
 
91/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulási Tanács 
elnökének, valamint a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 2020. március 1-től kezdődően a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa elnöke 
részére havi bruttó 100.000, - Ft tiszteletdíj megállapítását. 
 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 
képviselje és igennel szavazzon. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 



59 
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: 
 
92/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
Hatvan Város Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a kapcsolódó 
végrehajtási rendeletek szabályaival összhangban álló, 2020. február 21. napjától hatályos Közbeszerzési 
szabályzatát. 
 
Határidő: 2020. február 21. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
93/2020. (II. 19.) 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 Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) kérelmére 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4524/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény területén (Hatvan, Ratkó József utca 10.) 4 db 
tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények  2 db díszkörtefa ültetésével kerüljenek pótlásra a 
helyszínen.  
 
Határidő: 2020. február 20. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős:   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és  

   Városfejlesztési Iroda útján 
 
29. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatok megadásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
94/2020. (II. 19.) 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 
nyilatkozatok 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 Iskolakertekért Alapítvány által 
meghirdetett Országos Iskolakert Fejlesztés Program, Iskolakert Alapozó Alprogram III. ütemének keretében 
Óvodakert „Kezdő” kategóriában és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
intézményvezetővel együtt az Iskolakertekért Alapítvánnyal a 3 éves fenntartási időszak végéig szóló 
szerződést megkösse, továbbá a pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozatokat aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
30. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájárulás 
megadásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? 
 
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: 
 
95/2020. (II. 19.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Varázskapu Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájárulás 
megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai 
u.9.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását az Erasmus+ 2020 programra „Legyünk jól! - 
Szervezet- és önfejlesztés a mentálhigiéné megőrzése érdekében” címmel, egyben felhatalmazza az 
intézmény vezetőjét a pályázat benyújtására és a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
A pályázat kedvező elbírálása esetén a támogatói okirat aláírásához a Képviselő-testület hozzájárulása 
szükséges. 
 
Határidő: 2020. március 24. 
Felelős: Intézményvezető” 
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31. napirendi pont 
Egyebek 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérdés van-e az „egyebek”-nél? 
 
 
dr. Kovács Éva mb. jegyző 
Tisztelt Bizottság! Szeretném mondani, hogy jövőhét szerdán, 9 órakor szeretnénk egy rendkívüli bizottsági 
ülést, ha elfogadásra kerül a költségvetés, akkor több olyan műszaki előterjesztés jönne főleg, meg egy a 
pályázatnak, amit tárgyalnia kéne a bizottságnak. 
 
Köszönjük! 
 
 
 
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 50 perckor befejezettnek nyilvánította.  

 
 
 
 

K.m.f.  
 
 
 

 
 Kondek Zsolt  Papp István 
 Pénzügyi, Gazdasági és   Pénzügyi, Gazdasági és 
   Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettese   Városfejlesztési Bizottság elnöke 


