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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. június 24-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   
 Palik Józsefné    bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  

Lukács László   jegyzői irodavezető 
 Nagy Ferenc    önkormányzati főtanácsadó 

Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető  
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Rékasi Éva                             számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes          általános igazgatási osztályvezető 
Tóth Ivett                               pályázati osztályvezető 
Kodákné Nagy Ágnes  ügyvezető igazgató (Hatvani Közétkeztetési Kft.) 

 Szentgyörgyi Natália  belső ellenőrzési referens 
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 közül 4 tag 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök ismertette az ülés napirendjét. A napirendhez hozzászólás, javaslat 
nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
253/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2020. június 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
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N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

 
1. Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos 

tulajdonosi döntés meghozataláról és a társasági szerződés módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt felelősségű Társaság 2019. évi 

beszámolójának elfogadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról, beszámoló az önkormányzat 2019. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
4. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 

beszámolóról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
5. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft-vel létrejött együttműködési megállapodással 

kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 3-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  
Előadó 3-5. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 
6. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes, általános igazgatási osztályvezető 
 

7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
Előterjesztő, előadó: dr. Kovács Éva jegyző  

 
8. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: dr. Kovács Éva jegyző  
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 

9. Előterjesztés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére tulajdonosi hozzájárulás 
adásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

11. Előterjesztés forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 9-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 9-11. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  

                       irodavezető 
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12. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ pályázatának zárásához szükséges hozzájáruló 
nyilatkozat megadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

13.  Előterjesztés a 2020. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez igényelhető egyedi támogatási 
igény benyújtásáráról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
                      

14. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 
benyújtásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: 12-14. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 12-14. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

  
15. Előterjesztés a Szent István Sportiskolai Általános Iskolában tanterem felújításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

16.  Előterjesztés csapadékvíz-hálózat kézi tisztításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18.  Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő fakivágásokról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó 15-18. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
városfejlesztési irodavezető 

19. Egyebek 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos 
tulajdonosi döntés meghozataláról és a társasági szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
254/2020. (VI. 24.) 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. -vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról és 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 
a társaság soron következő taggyűlésén, illetve írásbeli szavazás esetén az írásbeli szavazás során 
akként határoz, hogy a gazdasági társaság jelenlegi felügyelőbizottsági tagjainak 2020. augusztus 
31. napjával történő visszahívását, és az alábbi személyek új felügyelőbizottsági tagként történő, 
2020. szeptember 1. napjától kezdődő, határozott, 2025. augusztus 31. napjáig tartó időszakra 
történő kijelölését támogatja a határozat 1. számú mellékletét képező társasági szerződést módosító 
okirat és a határozat 2. számú mellékletét képező változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társasági szerződés szerinti tartalommal:  
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1. Forgó Gábor (an.: Kiss Erzsébet Irén) 
3246 Mátraderecske, Baross G. utca 39. szám alatti lakos, 

2. Kovács Béla (an.: Bozó Irén) 
       3258 Tarnalelesz, Kossuth utca 29. szám alatti lakos, 
3. Verebélyi György (an.: Montvai Terézia) 

3328 Egerszólát, Egri út 25. szám alatti lakos. 
 

A képviselő-testület továbbá felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a Heves Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésén a felügyelőbizottsági tagok fentiek szerinti 
visszahívását, és a fentebb megjelölt személyek felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását 
szavazatával támogassa, és a társasági szerződés módosításához szükséges okiratokat aláírja. 

 
Határidő: a társaság soron következő taggyűlésének napja 
Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt felelősségű Társaság 2019. évi 
beszámolójának elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
255/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
2019. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan,                                
Szepes Béla utca 2.) tagja a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 104.122 e Ft egyező eszköz-forrásoldali 
mérlegfőösszeggel és -30.099 e Ft összegű eredménnyel elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 
szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja, a szavazólapot kézjegyével ellássa, és a 
szavazólapot a társaság ügyvezetése részére a megadott határidőben átadja. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
 
256/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
2019. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan,                            
Szepes Béla utca 2.) tagja a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
2019. évi egyszerűsített éves beszámolója alapján a társaság -30.099 e Ft összegű adózott 
eredményét elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 
szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja, a szavazólapot kézjegyével ellássa, és a 
szavazólapot a társaság ügyvezetése részére a megadott határidőben átadja. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról, beszámoló az önkormányzat 2019. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság, Kedves Vendégek! Pár kérdésem lenne a 
zárszámadással kapcsolatban. Rögtön kezdeném a 2/a mellékletben, a Vízművel miért nem történt 
meg az elszámolás, 2018-2019-ben nincs rendezve. 2018-ban csak 50 % került kiegyenlítésre, 2019-
ben 64 millió forint, ebből nulla teljesült. Ez közel 100 millió forint, ez miért nem történt meg.            
3/c melléklet, buszközlekedés támogatása 37.691 ezer forint, itt csak 16,2 %-ban teljesült, nem 
igényelték, miért nem? Kézilabda tagdíj, nem fizettünk be 72.000 forintot, nem tudom, hogy miért. 
Versenyek támogatása megint csak nulla forint. Nem kérték a támogatást az iskolák? 3/f melléklet, 
óvodapedagógusok képzése, 40 % került felhasználásra. Szeretném megkérdezni, hogy nincs igény 
az intézményekben a dolgozóknak a továbbképzésére? Kábítószer egyeztető fórum megint nulla 
forint. Közművelődési intézmények, pályázati önerő nulla százalék, miért? DSK csak 49 %-ban, 
tehát ’19-ről beszélünk, nem igényeltek több pénzt. Mezőőri szolgálat 27,5 %-ban teljesült, a mezőőr 
csak 42,5-ben, „Kubinyi Ágoston”-nál ottmaradt 2 millió forint, útfelújításnál megmaradt 17,6 millió 
forint. Azt gondolom, lenne mire fordítanunk. Ennyi lenne a zárszámadásról a kérdésem. Köszönöm! 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
Tisztelt Bizottság! Először röviden összefoglalnám a beszámolónkat. A Gazdálkodási Iroda 
elkészítette a 2019. évi beszámolót, és zárszámadást, mely alapján elmondható, hogy az 
önkormányzat mind kiadás, mind bevételi oldalon a terveknek megfelelően teljesített. 10.633 millió 
forint teljesült a bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig 8.339 millió forint kiadás történt. A 
bevételeknél, az adóbevételek és az intézményi működési bevételek szépen alakultak, 90 % fölötti, 
közelítik a 100%-ot, tehát itt mind a tervezés megfelelő volt, mind pedig a teljesítés szépen 
megtörtént. Ami egy kis hiányt okozott a bevételi oldalon, fejlesztési támogatás nem érkezett meg, ez 
2020-ban jóváírásra kerül, 534 millió forint. Tavaly betervezésre került egy hitelfelvétel a „Zöld 
város” programhoz, amit nem vett fel az önkormányzat, tehát így ez nem teljesült. Kiadási oldalon a 
4.8 milliárd forint volt a működési kiadás, ez 94%-os teljesítést jelent. Felújításokra, beruházásokra 
3.1 milliárd forintot költött az önkormányzat, ez 48%-os teljesítés. Ebben az összegben szerepel az 
az 1.5 milliárd forintos hozzájárulás, amit a kézilabda csarnokra átadott az önkormányzat, az 
egyesület részére. Kiadási oldalon szerepel még 309 millió forint hiteltörlesztés, ami a tervezetteknek 
megfelelően, a teljes összeg kifizetésre került. Röviden ennyi. A kérdésekre válaszolva, a Vízmű Zrt-
vel az elmúlt két hétben volt egy egyeztetés. A Vízművel kapcsolatban úgy történik a mi bevételünk, 
hogy ő egy beruházást elvégez itt a városban, ezt kiszámlázza, és tulajdonképpen ezzel 
kompenzáljuk azt a bevételünket, amit kiszámlázunk neki bérleti díjként. A tavalyi évben 
mindösszesen 30 millió forint + áfa beruházás történt, ezt tudtuk bekompenzálni. A bérleti díj 
folyamatos minden évben. Most történtek egyeztetések, és ígéretet kaptunk, hogy a beruházásokat is 
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esetleg felgyorsítják, nagyobb összegben készülnek, illetve a fennmaradó összeget kiutalják. 
Zárójelben annyit, hogy a Vízműnél sem annyira fényes az anyagi helyzet, ilyen szempontból nem 
egyszerű nekik sem a rendezése. Mi is törekszünk rá, és az idén szeretnénk, hogy vagy nagyobb 
beruházás, vagy nagyobb törlesztés történjen. A kézilabda tagdíj nem került kifizetésre, 72.000 
forint. Erről csak annyit, hogy évek óta kérjük, hogy számlázzák ki a tagdíjat, vagy valami tagdíj 
bekérőt juttassanak el hozzánk, ezzel nem foglalkoztak, nem került semmilyen bizonylat kiállításra. 
Ez más esetekben számla alapján történik. Versenyek támogatása az iskoláknál, sajnos nem 
igényelték ezt a támogatást. Én úgy tudom, hogy a szervezési osztály az idén már próbálkozott 
olyannal, hogy közvetlenül kereste az intézményeket. Óvodapedagógusok továbbképzése, ez az 
önkormányzati keret, amit az óvodapedagógusoknak biztosítottunk. A szervezési osztály szervezett 
egy komplett továbbképzést, ettől függetlenül még az óvodáknál kerül betervezésre saját keret is, 
amit maguknak be tudnak osztani. Kábítószer egyeztető, erről nem tudok, hogy volt-e szervezve, 
vagy nem, vagy hogy miért maradt el. Pályázati önerő… 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! A Kubinyi Ágoston programban nyújtottunk be 
pályázatot és nyert, azonban ezek az elszámolások, illetve lezárások általában 1-2 évvel később 
történnek, tehát valami 2018. évi, és 2020-ban nyújtottuk be az elszámolását. Minden évben 
pályáztunk és nyertünk is, csak a pénzforgalmi szemlélet miatt ez később teljesül. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tehát gyakorlatilag megvalósul, csak az elszámolás később történik. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
Így van! 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Értem. Köszönöm! 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
A DSK-nál 40%-os a teljesítés, ott, tulajdonképpen, intézményenként van meghatározva, hogy 
mennyit használhatnak fel, és amennyi számlát benyújtanak, mi annyit tudunk elszámolni. Az 
intézményeknek kell hoznia a felhasználásról a számlákat. Mezőőri szolgálat, itt voltak személyi 
problémák, olyan szempontból, hogy nem volt meg a létszám. A keret megvolt, ennyit költöttek el. 
Most fel van töltve a létszám. Az útfelújításokról annyit, hogy amennyi belefért azt megcsinálták, ezt 
az összeget már nem tudtuk elkölteni. 
 
Lukács László aljegyző 
Tisztelt Bizottság, Tisztelt Képviselő Asszony! A mezőőrök most már 4 fővel vannak, egyébként a 
tavalyi évben is a szolgálat ellátása folyamatos volt, tavaly előtt új gépjárművet is vásároltunk 
részükre. A mezőőri szolgálattal kapcsolatban az ingatlan tulajdonosoknak, amit fizetnek járulékot, 
az illetékes kollégák folyamatosan intézik, tehát folyamatosan van szolgálat és a pénzeket is 
beszedtük. Az óvodapedagógusok képzésével kapcsolatban, ebből a keretből, ami itt volt az 
önkormányzatnál, tavaly kétszer is volt képzés. Az, hogy nem használtuk fel a teljes keretösszeget, 
az annak köszönhető, hogy az előadások nem kerültek annyiba, mint az előzetesen tervezett költség. 
Az iskolákban a tanulmányi versenyek és az osztálykirándulások támogatása minden évben be van 
tervezve. Lehet, hogy nem hívtuk fel a figyelmet eléggé, az iskolák nem igényelték. Ebben az évben 
ezen változtatni akartunk, mikor meg lett emelve a keretösszeg a duplájára, egy másfajta 
konstrukcióban gondolkodtunk, hogy az iskoláknak együttműködési megállapodások keretében 
adjuk oda ezt a támogatást egyenlően, és az iskolaigazgatók döntsenek a felhasználásról, ne itt az 
önkormányzatnál döntsük el. Egyrészt mi nem látjuk pontosan, kinek kéne támogatás, kinek nem 
kéne támogatás, csak most ez a vírushelyzet keresztülhúzta ezt az elképzelésünket, 
osztálykirándulások sem voltak, tanulmányi versenyek sem kerültek megrendezésre, ez az év lehet, 
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hogy megint így fog kifutni, de még nyár végén megpróbálunk újra egyeztetni az iskolaigazgatókkal. 
Egyébként a levelek kimentek márciusban, mindenki támogatta és egyetértett az elgondolásunkkal, 
most ez a vírus helyzet keresztülhúzta ezt az egész történetet. Elképzelhető, hogy ebben az évben is – 
hiába, hogy duplájára emeltük az összegeket -, de nagy felhasználás nem lesz. Jövőre mindenképpen 
szeretnénk ezt megvalósítani. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a   
határozati javaslatról és a rendelettervezet elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
257/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint a 
2019. évi gazdálkodásáról, és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 

 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
258/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint a 
2019. évi gazdálkodásáról, és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és a mellékelt 
rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
  
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 
kapcsolatos beszámolóról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen a szót! Csak megütötte a szemem a mínusz 17 millió. Ha jól emlékszem, 
szerintem jól emlékszem, az első pár évben nagyon nagy dolog volt ez, most gyakorlatilag a fele 
befektetésünk mínuszba szaladt, 17 millió az nem kevés összeg, és ilyenkor azért elgondolkodnék a 
jégcsarnokon, hogyha egy jégpályán ennyi a mínusz, akkor mi lesz egy jégcsarnok fenntartásával, 
működtetésével, egyáltalán hogy lesz kihasználva, ez csak az én gondolatom. Nyilván el fogom 
fogadni a beszámolót, csak azért ez a 17 millió, az nem kevés. Köszönöm szépen! 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A jégcsarnok odébb lesz, de terveznünk kell. Én tegnap elmondtam a jogi bizottságon is a 
kollégáknak azt, hogy azért Hatvan 10 év alatt – itt is elmondom röviden – rengeteg minden épült itt 
Hatvanban. Milliárdokban mérhető, ha utánaszámolunk. A kórházunk rendben van, iskoláink, 
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óvodáink leszigetelve, gyakorlatilag a hidunk új, a sportcsarnokunk felépült, ahol egy kis huza-vona 
van, kiderül, hogy ki lesz a tulajdonos, így is tudjuk, hogy kicsoda, csak ők még húzzák a szekeret. A 
DALI kész van, a könyvtárunk gyönyörű lesz, a környezete rendben lesz, focicsapatunk működik, 
sportolnak a gyerekek. Azt mondom, hogy még talán lehetne egy, majd ahol a Sárkányköz volt, egy 
egészségügyi centrum, amit elkaszáltak itt az egri főurak. Reméljük, előbb vagy utóbb, de azt is 
megkapjuk, megcsináljuk. Kastély is rendben van, az utakat kell még megoldanunk, ami nem a mi 
sarunk, hanem a csatornázás beruházásból a nyakunkra maradt, bölcsődéket, óvodákat kell még 
fejleszteni, hogy minél több hely legyen, és onnantól kezdve gyakorlatilag a város élhető. A stranddal 
mindig foglalkozunk, ott is lehet hosszabb távon fejlesztésben gondolkodni, egy új kútban, esetleg 
egy kis hullámfürdő, vagy az úszómedencét lehetne hőlégsátrazni állandóra. A város élhető, minden 
olyan intézmény, létesítmény megvalósult 10 év alatt, amíg csak 1970-’72-ben ’75-ig, ’76-ig épült a 
kórház, 69-ben a rengeteg lakótelep, mondjuk az Érsek-érában még mondható a buszmegálló. Az 
állomás meg fog újulni, a környékét is remélem, hogy le fogják aszfaltozni végre. Mindenünk van a 
városban, rendezvényeket lehet tartani, sportolhatnak a gyerekek. Van még egy kis mozi-
gondolatom. A zeneiskola rendeben lesz, ahonnan a könyvtár kiköltözik, oda fog költözni a 
zeneiskola, megpróbálunk pénzt szerezni rá, a KLIK-nek most nincs hajlandósága, hogy 
beszálljanak, majd meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Minden van a városban, élhető a város, jó 
közösséggel, a rendőrségi beszámoló szerint a bűnözés is csökkent, azt gondolom, hogy egy 
gyönyörű, biztonságos városunk lesz. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Köszönöm! Tisztelt Bizottság! Azt ugye tudjuk, hogy idén két jégpálya volt, a jégkorongozók is 
építettek maguknak egy nagyobb méretű pályát, szerintem rengetegen azt vették igénybe. Edzések 
maradtak el, bérleti díjakban, belépőjegyekben mutatkozott bevétel most nem ide jött. Egyébként 
ahhoz képest elég szép volt a létszám, hogy két jégpálya volt, elég sokan igénybe vették ezt a pályát 
is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez ugyanolyan, minthogy a kultúrára áldozni kell, mert nem megy mindenki komolyzenei koncertre, 
ez támogatott, maga a jegy ára nem fedezi a kiadást, rövidebb volt az időtartam is. Ennyi pénzt 
kellett bele tenni, ennyi ember sportolt, szórakozott is, már megérte. 
 
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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
259/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 
kapcsolatos beszámolóról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil 
műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 2019/2020 évi beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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5. napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft-vel létrejött együttműködési megállapodással 
kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
260/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft-vel létrejött együttműködési 
megállapodással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-
vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) 783/2014. (IX. 25.) számú képviselő testületi-
határozattal létrejött együttműködési megállapodás keretei között 2020. évben 209.001.367,- Ft 
kiadás kerüljön finanszírozásra, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, valamint 
13.444.982,- Ft a 2021. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2020. december 31. (fejlesztések elvégzésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
261/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft-vel létrejött együttműködési 
megállapodással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, 
hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) 783/2014. 
(IX. 25.) számú képviselő-testületi határozattal létrejött együttműködési megállapodás keretében 
szervezendő nyári gyermektáborozáshoz szükséges megbízási szerződéseket az önkormányzat 
nevében megkösse. A megbízási szerződések pénzügyi fedezete a …/2020. (VI.25.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
262/2020. (VI. 24.) 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 

 
Hajnal Sára, Pál Adél, Máthé Dominik és Borka Zoé Zorka 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 160.000,- Ft – azaz 

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

           
 Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 

Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
263/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi éves belső ellenőrzési 
jelentéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által készített, a 2019. évi 
belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Hatvan Város Jegyzője” 
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8. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
264/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat 2019. évi helyi 
adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Hatvan Város Jegyzője” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére tulajdonosi 
hozzájárulás adásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
265/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére tulajdonosi 
hozzájárulás adásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapesti 
Műszaki és Gazdasági Egyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéke (1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 3-5. K épület mf.33.) részére ahhoz, hogy a hatvani 5328 hrsz.-ú ingatlanon, a 
Hatvan Város Önkormányzata kezelésében lévő duzzasztó műtárgyon (Zagyva folyó 104+416 fkm) 
vízminőség ellenőrző készüléket helyezzen el 2020. 07. 01. – 2022. 12. 31. közötti időszakban.  
 
Hatvan Város Önkormányzata a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszéke által végzett tevékenység során keletkező esetleges károkért 
felelősséget nem vállal és köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul 
betartani. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
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Határidő: 2020. július 3. (kérelmező értesítése) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
266/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2020. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének 
felosztásáról szóló 118/2020. (II. 20.) számú határozatát a mellékelt táblázat szerinti 
költségfelosztással. 
 
Határidő: 2020. december 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
267/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) épületének tornaszobával történő 
bővítéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével a SISÁK ART 
Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Hunyadi utca 4.) bízza meg bruttó 1.638.300,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) 
önkormányzati rendeletben a 2020. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási 
feladatterv költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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11. napirendi pont 
Előterjesztés forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
268/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában és kezelésében lévő utak forgalmi rend felülvizsgálati tervének az elkészítésével a 
ProUrbe Kft.-t (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 1/3.) bízza meg bruttó 4.953.000 ,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Koncepciótervek készítése” 
költséghely soron 2.504.700,- Ft erejéig és a „Csapadékvíz elvezető rendszer tervezés, kivitelezés” 
költséghely soron 2.448.300,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. július 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ pályázatának zárásához szükséges hozzájáruló 
nyilatkozat megadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizenhat 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
269/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ pályázatának zárásához szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem útja 2.; hatvani 5109/2 hrsz.), 
ingatlanának tulajdonosa, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani Tankerületi 
Központ EFOP-4.1.3-17-2017-00364 azonosító számú pályázatához szükséges tulajdonosi 
nyilatkozat aláírására. 
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Határidő: 2020. június 26. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a 2020. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez igényelhető egyedi 
támogatási igény benyújtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a  
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
270/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2020. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez igényelhető egyedi 
támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetendő, 2020. évi Európai Mobilitási Hét 
rendezvényeihez kapcsolódó egyedi támogatási lehetőség megszerzéséhez kapcsolódó pályázati 
felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázat benyújtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
271/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c) alcél, belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
című pályázati felhívásra a Bajcsy-Zsilinszky út Teleki út és Mátyás király utca közötti 
szakaszának, a Teleki út Bajcsy-Zsilinszky út és Jókai utca közötti szakaszának, valamint a 
Thököly utca Teleki úttal való csatlakozási öböl részének felújítására vonatkozóan. A pályázat 
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becsült összköltsége bruttó 80.014.849,- Ft. Az igényelt támogatási összeg 40.000.000,- Ft. A 
pályázat benyújtásához 40.014.849,- Ft pályázati önerő szükséges.  

A pályázati önrész összegét Hatvan Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésébe betervezi. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a 
pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2020. július 10. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés a Szent István Sportiskolai Általános Iskolában tanterem felújításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
272/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Szent István Sportiskolai Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) fsz. 15. számú 
tantermének teljes felújítás kivitelezési munkáival a Füziexportbau Építőipari Kft.-t (székhely: 2173 
Kartal, Alkotmány u. 55/A.) bízza meg bruttó 4.182.927,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) 
önkormányzati rendeletben a 2020. évi felhalmozási kiadásokon belül a „BOSCH együttműködési 
megállapodás keretében kiadás finanszírozása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

  Iroda útján 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés csapadékvíz-hálózat kézi tisztításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
273/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvan város közigazgatási területén lévő zárt csapadékvíz-elvezető hálózat csapadékvíznyelő 
műtárgyainak a kézi tisztítási, valamint a kitermelt anyag elszállítási és hivatalos lerakóhelyen 
történő elhelyezési munkáival a NICE CITY Kft. –t (székhely: 3000 Hatvan, Pázsit utca 15. 3. em. 
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2.) bízza meg bruttó 17.780,- Ft/db, egységárakon bruttó 1.013.460,- Ft keretösszeg erejéig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. július 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
274/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az egykori Tiszti-lakótelepen 
lévő Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a Hatvany Irén utca 16–20. számú 
társasház melletti zúzottköves útszakasz zsákutcává alakítása érdekében a határozat melléklete 
szerinti jelzőtábla kerüljön kihelyezésre. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

  Iroda útján 
 
275/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani Géza fejedelem utca 
István király utcai kereszteződéséhez „Behajtani tilos” jelzőtábla „kivéve engedéllyel” 
kiegészítőtábla kerüljön kihelyezésre a határozat melléklete szerint. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a kilenc 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
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276/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4184/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, 
természetben a Hatvan Városi Köztemető 15/A parcellájának területén 7 db tuja kivágásához azzal 
a feltétellel, hogy a növények 7 db tiszafa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen.  

Határidő: 2020. június 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
277/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 11501/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, 
természetben Hatvan, Görbeéri üdülőövezet területén 1 db fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a fa 1 db juharfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Hegyalja út területén.  

Határidő: 2020. június 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
278/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2998 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Hunyadi tér területén 1 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 
db juharfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Hegyalja út területén. 

Határidő: 2020. június 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
279/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4568/54 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Horváth Mihály út 13. számú társasház előtti területen 4 db tuja, valamint a 
Hatvan, Horváth Mihály út 15. számú társasház előtti területen 1 db boróka kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a növények 5 db juharfa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Hegyalja út 
területén. 

Határidő: 2020. június 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
280/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4445 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
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természetben Hatvan, Zrínyi utca 43. számú ingatlan előtti területen 2 db tuja, 1 db boróka és 1 db 
hamis citrus kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 3 db juharfa ültetésével kerüljenek 
pótlásra Hatvan, Hegyalja út területén.  

Határidő: 2020. június 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
281/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 1991 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 7. számú ingatlan melletti területen 1 db meggyfa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, 
Radnóti Miklós utca területén.  

Határidő: 2020. június 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
282/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2331 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 28. számú ingatlan előtti területen 1 db almafa, valamint 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 81. számú ingatlan előtti területen 2 db meggyfa kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a fák 3 db vérszilvafa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Teleki út területén.  

Határidő: 2020. június 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
283/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 1705 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Thököly utca 32. számú ingatlan előtti területen 1 db meggyfa, valamint 
Hatvan, Thököly utca 44. számú ingatlan előtti területen 1 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a fák 2 db vérszilvafa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Teleki út területén.  

Határidő: 2020. június 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
284/2020. (VI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 1713 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Lehel utca 3. számú ingatlan előtti területen 2 db akácfa kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a fák 2 db vérszilvafa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Teleki út területén.  

Határidő: 2020. június 30. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

  Iroda útján 
 
19. napirendi pont 
Egyebek 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen a szót! A fakivágásokhoz kapcsolódva, a Balassi Bálint úti vasúti átjárónál, 
ahogy megyünk Nagygombos felé, van egy akác-bokor, ami teljesen rálóg a jelzőlámpára. Nem 
lehetne azt a bokrot véglegesen kivágni?  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Valószínű, hogy nem a mi területünk. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tegnap, ahogy ott mentem, teljesen ráborul a lámpára ez az akácbokor, valamit kell tenni. Vagy 
felveszitek a kapcsolatot a vasúttal? Tegyétek már meg! Többen szóltak, hogy nem lehet látni a 
jelzőlámpát. A másik, amit szeretnék mondani, a DM-nél, ott a sétáló utcai részen, több kockakő 
hiányzik, meg is van jelölve pirossal. Balesetveszélyes, azt nem tudom, mikor kerül kijavításra. És 
még egy, ugye rengeteg csapadék volt mostanában, nagyon fontos, hogy a csapadékvíz elnyelőket 
folyamatosan tisztítsák. Most még nem érkezett jelzés, szokták jelezni. Érdemes lenne továbbra is 
figyelemmel kísérni. Köszönöm, részemről ennyi lett volna. 
 
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 28 perckor 
befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 

K.m.f.  
 
 
 
 

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


