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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. szeptember 2-án 900 órai kezdettel, a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 
 Papp István     bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt    bizottsági elnökhelyettes 
 Marján János    bizottsági tag 
 

Bagi Miklós    bizottsági tag igazolt távollét 
 Palik Józsefné    bizottsági tag igazolt távollét 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  

 
dr. Kovács Éva  jegyző 
Lukács László   jegyzői irodavezető/aljegyző 

 Nagy Ferenc    önkormányzati főtanácsadó 
Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető  
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes          általános igazgatási osztályvezető 
Tóth Ivett                               pályázati osztályvezető 
Baranyi Lajosné  műszaki osztályvezető 
Kodákné Nagy Ágnes  Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója  

 Maruzsné Németh Beáta Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 
dr. Borbás Zsuzsanna  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető 
igazgatója 

Krémer Dániel Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója 
Török Éva    Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 
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 3 tag jelen van, a bizottság határozatképes. Két fő igazoltan 
van távol. 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök kérte, hogy vegyék fel a 23. napirendi pont után az alábbi 
előterjesztést: 

- Előterjesztés a könyvtár felújításával összefüggő forgalomtechnikai 
módosításról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megszavazta, hogy az előterjesztés napirendre kerüljön. 
 
A bizottság elnöke ismertette az ülés napirendjét. A napirendhez további hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
334/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2020. szeptember 2-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. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 
 

5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 
 

6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

 
7. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. „FA” iratanyagának 

elhelyezéséről 
Előterjesztő 1-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-7. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
8. Beszámoló az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

10. Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő 8-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  
Előadó 8-10. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 
 

11. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 

12.  Előterjesztés a Gigászok Sportegyesület részére történő tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról 

                       
13. Előterjesztés akadálymentes parkoló kivitelezési munkáiról 
       
14. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről 

 
15. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 

területén udvari térkövezés és csapadékvíz elvezetés megvalósításáról 
  
16. Tájékoztató Beregszász testvérváros számára nyújtott támogatásról 
  
17. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének 

módosításáról 
   Előterjesztő 12-17. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 12-17. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
                      irodavezető 

 
18. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

   Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 

19. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokkal kapcsolatos 
döntésekről  

                      
20. Előterjesztés mészkőburkolatok, betontámfal javítási munkáiról 

 
21. Előterjesztés földút javítási munkáiról 

  
22. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
 

23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen történő fakivágásokról 
 

24. Előterjesztés a könyvtár felújításával összefüggő forgalomtechnikai módosításról 
Előterjesztő, előadó 19-24. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
városfejlesztési irodavezető 

25. Egyebek 
 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Köszönöm szépen! Tisztelt Bizottság! Általánosságban beszélnék a cégeinkről. Elmondható 
mindegyik cégről, hogy kiegyensúlyozottan tudnak gazdálkodni, likviditási szempontból rendben 
vannak, a bankszámláikon pénztartalékkal rendelkeznek. A tervezett költségeiket betartották, sőt 
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általában megtakarítottak, tehát a tervezett költségszinthez képest nagyon jól állnak. Egyik 
cégünknél van veszteséges gazdálkodás, nevezetesen a Közétkeztetési Kft-nél. Ott a „Covid”-helyzet 
miatt jelentős árbevétel kiesés volt. Próbáltuk a helyzetet - amennyiben lehetett - úgy kezelni, hogy 
állásidők voltak, a megbízási szerződéseket megszüntettük, de így is veszteséges volt a 
gazdálkodása. Van remény arra, hogy egy nagyon jó ősz esetén, ami most azért kérdéses, akkor ez 
ledolgozható. Egyébként a cég gazdálkodása nincs veszélyeztetve, jelentős tartalékkal rendelkezik, 
tehát egy veszteséges évet is át tud vészelni. A Közétkeztetési Kft-vel kapcsolatban majd kell a 
díjakról egyeztetni ősszel, mert ugye a nyersanyag árak meglódultak, nem csak a „Covid” miatt, 
hanem már előtte is, úgyhogy ezzel majd kalkulálniuk kell. Ami érdekesség még a cégeknél, hogy a 
Média Kft. és a Beruházó Kft. egybeolvad. Ott majd fogjuk hozni az egybeolvadt cégnek az üzleti 
tervét a szeptember végi testületire. A cégbíróság jóváhagyta a dokumentumokat, határozatunk van 
róla, hogy október 1-jétől tud működni az új cég, ezzel kapcsolatban jönnek be intézkedések. Sajnos 
az Üzemeltető Kft. takarékon ketyeg, minden dolgozóját elküldte az ügyvezető, egyelőre csak ő van 
munkaviszonyban. Ami költségeik voltak, azok finanszírozva lettek. Arra készülünk, hogyha 
rendeződnek itt majd a viszonyok, és sikeresen zárulnak a tárgyalások, akkor az Üzemeltető Kft-t 
újra feltöltjük, és betölti a szerepét, amiért létrehoztuk. Legnagyobb a cégek közül a Szolgáltató Kft. 
Ők is nagyon jól gazdálkodnak, július végéig tartották azokat a szinteket, amik a költségvetésben elő 
voltak írva, annak ellenére, hogy azért mindig vannak extra feladatok, amiket el kell látni, ez is 
rendben van. Azt gondolom, hogy az átalakítás - hatékonysági, működési szempontból - 
kimondhatjuk, hogy jó volt, jól működik a társaság. A Gazdasági Szolgáltató – az első napirendi 
pontban szerepel – megbirkózott a feladatokkal, lekönyvelte a cégek dolgait, a lakáságazat rendben 
van ugyanúgy, mint eddig. A „Covid”-helyzet egy kicsit ott is bezavart, fizetési csúszások voltak, de 
ezek még mindig kezelhető szinten vannak. Így, összefoglalva ennyit szerettem volna mondani. 
Köszönöm szépen! 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát észszerű gazdálkodás jellemző a cégeinkre és köszönjük, hogy így állnak hozzá a dolgokhoz. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
két határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
335/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 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 u. 2.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. 
I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
336/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
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feladat-végrehajtásáról 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 u. 2.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság                
2020. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  
 
Papp István bizottsági elnök 
Hallottuk, hogy mi oka volt a hiánynak, nem csak a „Covid”, hanem elröpültek az árak, hús-, 
zöldség-gyümölcs árak magasak. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
két határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
337/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 
10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2020. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
338/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 
10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2020. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 
beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mindenki tudja, hogy itt „násztánc” folyik, egyoldalú násztánc, próbálják a problémát fenntartani, és 
minél tovább húzni. Egy rendes sportvezető így nem viselkedik a városával szemben. Aki itt lakik, az 
Hatvan érdekeit támogassa, ne a saját érdekeit! Tudjuk, kik vannak mögötte, de meg fogjuk oldani. 
Ők ebből egy téglát nem kapnak! Örülni kéne, hogy a városnak van egy ilyen sportcsarnoka, ilyen 
nehéz gazdasági helyzetben, és hogy a polgármester mit járt ki ezért, hogy ez létrejöjjön. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
két határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
339/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról 
és feladat-végrehajtásáról 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, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2020. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
340/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról 
és feladat-végrehajtásáról 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, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2020. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló 
szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
341/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-
09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Hatvani Szolgáltató Kft. 2020. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
342/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-
09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Hatvani Szolgáltató Kft. 2020. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
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343/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi 
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. I. félévről szóló pénzügyi 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
344/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi 
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló 
szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
345/2020. (IX. 02.) 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. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
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 Kft. (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 Kft. 2020. 
I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
346/2020. (IX. 02.) 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. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
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 Kft. (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 Kft. 2020. 
I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. „FA” iratanyagának 
elhelyezéséről 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
347/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. „FA” 
iratanyagának elhelyezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. „FA” (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 
26. §-a alapján akként határoz, hogy a felszámolási eljárás hatálya alatt álló gazdasági társaság 
iratanyagának rendezése, kezelése, tárolása és elhelyezése biztosítása céljából megállapodást köt a 
Class-Bútor Kft.-vel (cg.száma: 15-09-069889; székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10/A. 
1/1.) 7.298.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.268.460,- Ft összegben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Class-Bútor Kft.-vel a 
megállapodás megkötésére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Ingatlanvásárlás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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8. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Johancsik Mónika irodavezető 
Tisztelt Bizottság! A 8. és 9. napirendi pontokat így együtt összefoglalnám. A 2020. évi költségvetési 
rendeletünket módosítottuk a július 30-ig rendelkezésre álló adatok alapján, amiből látszik, hogy 
bevételi oldalon a bevételünket kénytelenek voltunk csökkenteni - az adózók jelzései alapján -              
650 millió forint iparűzési adóval, tehát ennyi adókieséssel számoltunk, a rendelkezésünkre álló 
információk szerint. Ami a gépjárműadót illeti, amit központosított a kormány, ott nem számítunk 
már az idén bevételre, mivel elvonásra került. Itt 78,3 millió Ft a kiesésünk. A bevételi oldalon volt 
még néhány kisebb támogatásunk, bérkompenzáció, és egyéb kiegészítési támogatások, és ezek 
egyenlegeként mindösszesen 677.059e Ft-tal kellett csökkentenünk az előirányzatot a bevételeknél, 
amihez – ugye a kiadási oldalon hozzá kellett igazítanunk a kiadásokat – tehát ennyivel csökkenteni 
kellett az előirányzatot a kiadási oldalon. Itt főként a beruházási, felújítási kiadásokat csökkentettük 
nagyobb mértékben, minden beruházást, felújítást halasztunk, ami nem sürgős, az nem készül el 
idén, vagy teljesen le is mondtunk róla. Továbbá működési kiadásokban volt kisebb mértékű a 
csökkentés, ami azt jelenti, hogy a 10.014.415e Ft-os előirányzatot 9.337.356e Ft-ra módosítottuk, 
mind bevételi, mind kiadási oldalon. A bevétel kiesésről még annyit kell tudni, hogy szeptember 30-
ra módosult a gazdasági társaságok iparűzési adó bevallásának és befizetésének határideje, ami 
annyit jelent, hogy addig csak tapogatózunk, utána lesznek az adatok véglegesek, akkor fogunk 
szembesülni azzal, hogy valójában mennyi az adókiesésünk, és a következő negyedéves 
költségvetési rendelet módosításában már frissíteni fogjuk ezeket az adatokat. A teljesítésről annyit 
mondanék, hogy bevételi oldalon a módosított előirányzatnak megfelelően jöttek a bevételek, 59%-
os volt a teljesítésünk, kiadási oldalon pedig, a működési kiadásoknál 40%-os volt, beruházási 
kiadásoknál 24%-os volt, mindösszesen 33,8%-os volt a teljesítésünk, ami takarékos gazdálkodást 
jelent. Mind az intézményvezetőknek, mind a gazdasági társaságoknak ki lett adva, hogy próbáljanak 
takarékosan gazdálkodni. Elég jól teljesítettünk. Ennyit szerettem volna elmondani. 
  
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Tisztelt Bizottság! Sajnos rutinunk van abban, hogy a válságot kezelni kell, mert amikor az Érsek-éra 
után megkaptuk a városvezetést, akkor irdatlan nagy hiányosságokkal kellet átvenni, és túl kellett 
élni. Most ezt a rutint tudtuk kamatoztatni és nagyon szépen köszönjük a vezetők hozzáállását, hogy 
segítették ezt a munkát. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Már elnézést kértünk mindenkitől, hogy 60%-os bértömeget tudtunk adni, itt is elnézést kérünk, hogy 
ez így alakult, másképp nem tudtuk volna megoldani ezt a helyzetet. Tudjuk, hogy nagyon sok 
önkormányzat nagyon nagy bajban van, és bajban lesz, és sok ember bajban lesz januártól, amikor 
fizetni kell tovább a törlesztéseket, ha csak meg nem hosszabbítják. 
 
dr. Kovács Éva jegyző 
Tisztelt Bizottság! Irodavezető asszony elmondta a számokat, hogy az adóbevétel kiesést majd 
szeptember végével fogjuk látni, hogy milyen mértékű. Vannak erre vonatkozóan becsléseink, ez a 
mostani számtól várhatóan egy jóval nagyobb szám lesz. Azt egy kicsit erősnek érzem, hogy ebben a 
válságkezelésben van egyfajta rutinunk, mert ilyen helyzet még nem volt. Amikor a veszélyhelyzetet 
elrendelték, akkor senki nem tudta, hogy ez mennyi ideig fog tartani, és voltak olyan ágazatok, 
amelyek a kormány intézkedései alapján nem működtek, vagy bezárásra kerültek, ilyenek voltak a 
kulturális intézmények, vagy például a szociális ágazatban a bölcsőde, a többi ágazat pedig túlterhelt 
volt. Én azt gondolom, hogy abban az időben a felelős gazdálkodás azt követelte meg, hogy – mivel 
nem tudtuk milyen időszakra számíthatunk – az állásidők ezeknél az ágazatoknál egységesen 
elrendelésre kerüljenek, azonban hozzátartozik az is, hogy ezek a dolgozók mentesítve lettek a 
rendelkezésre állási kötelezettség alól, tehát a 60%-ért munkát nem kellett végezni, rendelkezésre 
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sem kellett állniuk. A jogszabály lehetőséget adott volna egy nullás megoldásra is, hogy bért sem 
kapnak, tehát ez egy nagyon nehéz döntés volt akkor, de nem tudtuk, hogy mennyi ideig fog ez 
tartani. Ez lehetett volna egy fél év is, abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az óvodák 
esetében mondjuk ez csak egy másfél hónapra korlátozódott. A kulturális intézményeknél, egyéb 
ágazatoknál hosszabb volt, de nem jelentősen. Én azt az oldalt is megértem, és tudomásul veszem, és 
el is fogadom, hogy nyilván ezek a bérek 100%-ban sem magasak, a 60% meg szinte semmi, de 
sajnos ilyen világot élünk, és én azt gondolom, hogy ez a fajta intézkedés egy munkahely védelmi 
intézkedés is volt önkormányzati szinten, mert itt azért csoportos létszámleépítésekre, tömeges 
elküldésekre nem kellett, hogy sor kerüljön. És a kormány intézkedése miatt, hogy szeptember 30-ig 
kitolták a bevallási, illetve fizetési kötelezettséget, az a helyzet állt elő, hogy az önkormányzat 
számlájára nem folyik be az összeg, tehát az az összeg van, ami a számlán volt márciusban. 
  
Papp István bizottsági elnök 
Én tudok olyan önkormányzatot, – nevet nem akarok mondani – ahol 70 embert küldtek el. Itt más a 
helyzet, mi a városért dolgozunk, a közért, és nem magunkért. 
Van nekünk egy virtuális emberünk, akinek az lenne a feladata, hogy a közért dolgozzon. Nem sok 
mindent csinál. 
 
Marján János bizottsági tag 
Egy kérdésem lenne. Júniustól ezek a cégek, akik el kezdtek termelni, láttatok valami változást, vagy 
kaptatok valami információt? 
 
dr. Kovács Éva jegyző 
Igen. Polgármester úr szokott a nagyobb cégekkel egyeztetni, hogy milyen teljesítményen állnak. 
Fokozatosan áll vissza a termelő ágazat. Országos szinten az tapasztalható, hogy vannak olyan 
ágazatok, akiknek akkor nagy volt a kiesés, mint például a turisztika, és egyébként jobban 
teljesítenek ezekben a hónapokban, vagy az előző hónapokban, a „Covid” után, ahogyan ebben az 
időszakban általában szoktak. Ez minket annyira nem érint, de az itteni termelő ágazatok is kezdenek 
visszaállni. A polgármester úr folyamatosan egyeztet a nagyobb cégekkel. 
 
Marján János bizottsági tag 
A törvényi változással az iparűzési adónál könnyítést kaptak a cégek. Ezek az arányok érdekelnek 
engem, de szeptember 30-án kiderül. 
 
Johancsik Mónika irodavezető 
Az új jogszabály szerint kérelmet nyújthatnak be, hogy csökkentsük az előleget, jönnek a kérelmek. 
Egyelőre a nagy adózóktól még nem érkezett se bevallás, se kérelem, csak egytől. Nincs 
információnk, adatunk még erre. A december végéig szóló iparűzési adó feltöltést pedig eltörölték, 
ami szintén kiesés lesz. 
 
dr. Kovács Éva jegyző 
És nem erre az évre vonatkozóan, hanem ez már a jövő év lesz. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez már végleges? 
 
Johancsik Mónika irodavezető 
Igen, ez már végleges. Ez már tavaly benne volt a levegőben, de még akkor köztes megoldás volt, 
hogy csak a „tao”-ban törölték el, az idén meg már végleges. 
 
dr. Kovács Éva jegyző 
Negatív nem lehet, mínuszba nem fordulhat az önkormányzat, és még nekünk ott van a január 
február, amit túl kellene élni. 
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Marján János bizottsági tag 
És a gépjárműadó hol van, már végleges döntés? 
 
Johancsik Mónika irodavezető 
Végleges, teljesen. Eddig a gépjárműadónak a 60%-a volt állami bevétel, 40%-a pedig 
önkormányzati, és most ezt a 40-et is elvették. Ez végleges. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
348/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2020. I. félévi 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 2020. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
349/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 
21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. 
(II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
350/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról” tárgyú előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek.” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
351/2020. (IX. 02.) 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 

 
Ambruzs Natasa, Nagy Arienn, Menus Zsolt István, Pesti Bende, Hegedűs Bence, 
Dálnoki Anna Erzsébet, Rózsa Zora, Semperger Violetta és Braun Benett Attila 
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 360.000,- Ft – azaz 

háromszázhatvanezer 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” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a Gigászok Sportegyesület részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 



162 
 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
352/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Gigászok Sportegyesület részére történő tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város polgármesterének a 34/2020. (IV. 
30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
353/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Gigászok Sportegyesület részére történő tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Gigászok 
Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 52.) részére sátorral fedett 60,09 méter x 16,34 
méter nagyságú jégpálya, 1 db szaniter konténer, és 6 db öltöző konténer elhelyezéséhez és 
üzemeltetéséhez 2020. november 1. és 2021. április 15. közötti időtartamban történő az 
önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (székhelye: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) területén lévő hatvani 2601/1 hrsz.-ú ingatlanon az alábbi 
kikötésekkel: 
- az iskola tanulóinak védelme érdekében stabil, de a későbbiekben könnyen elbontható kerítéssel    
   kell elválasztani a jégpálya területét az iskola által használt udvarrésztől, 
- a jégpálya építése és üzemeltetése során az egyesület köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi  
   szabályokat maradéktalanul betartani, 
- Hatvan Város Önkormányzata a jégpálya, valamint a szaniter és öltöző konténerek építése és  
   üzemeltetése során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A jégpálya elbontása után az egyesület köteles az eredeti állapotot helyreállítani és a helyreállítást 
követően, legkésőbb 2021. július 30-ig az iskola részére a területet további használatra visszaadni. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés akadálymentes parkoló kivitelezési munkáiról 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
354/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az akadálymentes parkoló kivitelezési munkáiról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a 3000 Hatvan, Kossuth tér 8. számú ingatlan előtti 
közterületen akadálymentes parkoló kialakítási munkáival bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Parkolók tervezése” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásával 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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
355/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási munkáinak elvégzésére vonatkozóan a KAVICSÚT 
Kft.-vel (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.), mint legkedvezőbb ajánlattevővel 
megkötött tárgyú vállalkozási keretszerződés módosításra kerüljön olyan módon, hogy a 
rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 2.000.000,-Ft összeggel megemelésre kerüljön (egységár 
bruttó 10.795,-Ft/m2). 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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15. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
területén udvari térkövezés és csapadékvíz elvezetés megvalósításáról 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
356/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 
Iskola területén udvari térkövezés és csapadékvíz elvezetés megvalósításáról szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházás költségének 50 % mértékében, 
legfeljebb bruttó 8 millió Ft összeggel támogatja a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) együttműködve a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) udvarán 
térkőburkolat kialakítását és a csapadékvíz elvezetés megvalósítását a határozat mellékletét képező 
megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a Felhalmozási kiadások között a „Kodály Z. Ált. Iskola csapadékvíz 
elvezetés H. Tankerülettel közösen” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2020. szeptember 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Tájékoztató Beregszász testvérváros számára nyújtott támogatásról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Kivonat szövege: 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Beregszász testvérváros számára nyújtott 
támogatásról szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, 
egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének 
módosításáról 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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357/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 32. § rendelkezései alapján közös megegyezéssel módosítja a bérlő 
nyilatkozatának figyelembe vételével a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti 10,68 m2 alapterületű 
üzlethelyiségre 2015. június 1. napján Bakos Tibor Józsefné egyéni vállalkozóval (lakcím: 3000 
Hatvan, Traktor u. 30.) kötött bérleti szerződést, olyan módon, hogy a jelzett törvény 32. § (1) 
bekezdése alapján 2020. szeptember 16-ig meghosszabbodott bérleti szerződés 2020. szeptember 
17-től 2021. május 31-ig szóló határozott időtartamra meghosszabbodik, azzal, hogy a bérleti díj 
2020. szeptember 17-től bruttó 48.690,- Ft/negyedév összegre változik. 
 
Határidő: azonnal (közútkezelői hozzájárulás kiadása) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte dr. Kovács Éva jegyzőt, hogy 
vezesse le a név szerinti szavazást.  
 
Név szerinti szavazás eredménye: 
 
Kondek Zsolt: igen 
Marján János: igen 
Papp István: igen 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
358/2020. (IX. 02.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint Hatvan város polgármesterének 107/2020. (V. 28.) számú határozata alapján indult, „Gáz 
energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az E2 
Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 
1.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek 
minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az eljárást megindító 
felhívásban, illetve az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt valamennyi 
feltételnek. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
359/2020. (IX. 02.) 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 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint Hatvan város polgármesterének 107/2020. (V. 28.) számú határozata alapján indult, „Gáz 
energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az NKM Energia Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János 
Pál pápa tér 20.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot 
tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 2.959.458,022.-Ft + ÁFA összesített 
ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 2021. évi 
költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2020. szeptember 7. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokkal kapcsolatos 
döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hat 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
360/2020. (IX. 02.) 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 úgy 
dönt, hogy a hatvani Árpád utcában a 10 km/h-ás sebességkorlátozás kerüljön megszüntetésre, a 10 
km/h-ás „Sebességkorlátozó” jelzőtábla az úttesten keresztülhaladó folyóka mindkét oldaláról 
kerüljön elbontásra a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: azonnal (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
361/2020. (IX. 02.) 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 úgy 
dönt, hogy a hatvani Kossuth tér 8. szám alatti orvosi rendelő előtt legyen kialakítva egy 
mozgásában korlátozottak számára kialakított parkolóhely a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: azonnal (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
 



167 
 

362/2020. (IX. 02.) 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 úgy 
dönt, hogy a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium Petőfi Sándor utcai kijáratánál 
lévő parkolóhelyek közül kettő parkolóhelyet kizárólag az iskola dolgozói vehessenek igénybe 
közútkezelői engedéllyel és a határozat melléklete szerinti jelzőtáblák kerüljenek kihelyezésre. 
 
Határidő: azonnal (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
363/2020. (IX. 02.) 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 úgy 
dönt, hogy a hatvani Bornemissza utca 6/d számú ingatlan előtti folyóka mellé 2 db fényvisszaverő 
felületű poller kerüljön kihelyezésre. 
 
Határidő: azonnal (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
364/2020. (IX. 02.) 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 úgy 
dönt, hogy a hatvani Wesselényi utca Munkácsy Mihály utcai kereszteződésében a padka és a 
Wesselényi utca 18. szám alatti lakóépület közötti területen 3 db fényvisszaverő felületű poller 
kerüljön kihelyezésre. 
 
Határidő: azonnal (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
365/2020. (IX. 02.) 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 úgy 
dönt, hogy az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén” elnevezésű projekt keretében megvalósítandó 
Zagyva jobbparti töltés 20+500-21+259 tkm. szelvények közötti töltésfejlesztésének kiviteli 
munkáinak idejére előreláthatóan 2020.09.07 – 2020.10.31. közötti időszakban a határozat 
melléklete szerinti ideiglenes forgalomtechnika kerüljön bevezetésre az önkormányzati kezelésű 
kerékpáros-gyalogos híd népkerti hídfőjén, a népkerti sporttelep melletti Zagyva töltés felhajtó 
útszakaszán, melynek kiépítését a kérelmező KÖTIVIÉP 'B Kft. (5000 Szolnok, Gáz utca 1.) 
kivitelezőnek kell kialakítania és a kivitelezés befejezését követően az eredeti forgalmi rend szerinti 
táblázást helyreállítani a közútkezelői hozzájárulásban előírandó feltételek szerint. 
 
Határidő: azonnal (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
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20. napirendi pont 
Előterjesztés mészkőburkolatok, betontámfal javítási munkáiról 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
366/2020. (IX. 02.) 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 
Kossuth tér déli térrészén található beton ülőfelületek tönkrement mészkőburkolatainak a javítási 
munkáival a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 
311.150,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Üdvözlőtáblák, 
utcabútorok” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
367/2020. (IX. 02.) 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 
Kossuth tér déli térrészén a Pillangó Cukrászdával szemközti oldalon található megrongált beton 
támfalszerkezet részleges elbontási és újraépítési, valamint mészkőburkolatának javítási munkáival 
a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 558.800,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Üdvözlőtáblák, 
utcabútorok” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés földút javítási munkáiról 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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368/2020. (IX. 02.) 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 
Barackos utca rossz állapotú földutas szakaszainak a javítási munkáival összesen 564 m2 felületen 
Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bem József utca 55.) bízza meg bruttó 
1.432.560,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
369/2020. (IX. 02.) 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, Balassi Bálint út és a Nagy Sándor utca rossz állapotú aszfaltos járdáinak a javítási 
munkáival összesen 104,65 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 
6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 2.104.549,-Ft összegben, 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 Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
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370/2020. (IX. 02.) 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 3012/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, 
természetben Hatvan, Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) területén 1 db vérszilvafa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db díszcseresznyefa ültetésével kerüljön pótlásra a 
helyszínen.  
 
Határidő: 2020. szeptember 3. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
371/2020. (IX. 02.) 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 532 hrsz.-ú 572/682 tulajdoni hányadban önkormányzati 
tulajdonú területen, természetben az Újhatvani posta (3000 Hatvan, Rákóczi út 29.) önkormányzat 
által használt területrészén 1 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 10 fm 
fagyalsövény ültetésével kerüljön pótlásra a 3000 Hatvan, Rákóczi út területén.  
 
Határidő: 2020. szeptember 3. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
372/2020. (IX. 02.) 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 3000 Hatvan, Dózsa tér melletti területen 1 db ezüstjuharfa kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a fa 1 db hársfa ültetésével kerüljön pótlásra a 3000 Hatvan, Dózsa tér területén. 
 
Határidő: 2020. szeptember 3. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés a könyvtár felújításával összefüggő forgalomtechnikai módosításról 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
373/2020. (IX. 02.) 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 úgy 
dönt, hogy a Hatvan, Kossuth téren a volt Stahremberg utcai és a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
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épülete előtti szakaszon a bizottsága 591/2019. (IX. 04.) számú határozatában szereplő ideiglenes 
forgalmi rend 2020. szeptember 30-ig maradjon érvényben. 
 
Határidő: azonnal (közútkezelői hozzájárulás kiadása) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
25. Egyebek 
 
Papp István bizottsági elnök 
Jól halad a könyvtár, ebben a hónapban át kell, hogy adják. Utána lesz a kültéri területrendezés, 
zöld területek rendezése. 
 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Sajnos ott – ahogy volt róla döntés már korábban – változtatni kellett a pályázaton. A piac 
támogatását át kellett csoportosítanunk, beadtunk többlettámogatási igényt, arról még megy az 
egyeztetés, de ami a könyvtárat kiszolgáló infrastruktúra is részben, meg a könyvtár-környezet, a 
piacot összekötő közlekedő, sétáló utak, az új piac környékének a rendbetétele, meg a hivatal belső 
udvara, benne lesznek a zöld felületes pályázat másik elemében. Annak a közbeszerzését majd most 
készítjük elő. 
 
 
Marján János bizottsági tag 
Múltkor emlegettem az István király - Csaba utca környezetét. Valakinek meg kéne vizsgálnia, mert 
mostmár nagyon durva ott a csapadékvíz elvezetéstől kezdve minden egyéb más is. A hivatal, vagy 
hatóság részéről meg kéne nézni azt a beruházást, és ami ott zajlik. Elég sok lakó panaszkodik. 
Áldatlan állapotok vannak. Valami megoldást kellene találni. 
 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Befogadói nyilatkozatot csapadékvíz elvezetésekre nem adtunk a beruházónak, hogy oda 
beköthessenek. Van bent kérelmük, vizsgáljuk még a Köztársaság úti csapadékvíz-hálózatot, hogy 
ott mit lehet tenni. A beruházó részéről jött olyan megkeresés, hogy esetleg közösen, annak a 
területnek a csapadékvíz elvezetését meg tudnánk oldani. Egyeztetések vannak folyamatban ezzel 
kapcsolatosan. Az István király utca önkormányzati tulajdonú ingatlanjaira elkészült a csapadékvíz-, 
és úthálózatra a terv. A csapadékvíz elvezetés két változatban, elvileg a két önkormányzati ingatlan 
csapadékvizét még a Géza fejedelem utca el tudná vinni, de a hozzátartozó ingatlanokét nem, ezért 
az egyik befogadó lehetne a Géza fejedelem utca, hogyha csak ez a két önkormányzati területnek a 
csapadékvize kerülne bevezetésre a mostani hálózatba. A másik irányú elvezetés csak úgy 
valósulhatna meg, hogyha minden egyes ingatlan tulajdonos, akinek az István király utcában 
ingatlan tulajdona van ebben a magánúti szakaszban, a közműfejlesztést megcsinálná a saját 
területén, vagy a befektetőnek adná a hozzájárulását ahhoz, hogy a befektető megcsinálhassa a 
csapadékvíz elvezetést, és egy közvetlen, Köztársaság úti bekötés lehetősége megteremtődhetne. 
Tehát foglalkozunk a témával, de nem könnyű. 
 
 
Marján János bizottsági tag 
Az, hogy elkerült Gyöngyösre az építésügyi hatóság, ez se könnyíti meg az életünket. Köszönöm! 
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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 35 perckor 
befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 

K.m.f.  
 
 
 
 

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


