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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 2021. szeptember 29-én 745 órai kezdettel, a Hatvani Polgármesteri Hivatal kis 
termében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 
Papp István  bizottsági elnök 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Bagi Miklós bizottsági tag 
Marján János bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  
dr. Kovács Éva  jegyző 
Lukács László   jegyzői irodavezető 
Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva   Számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Nagy Márta   hatósági irodavezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Nagy Ferenc   önkormányzati főtanácsadó 
Kodákné Nagy Ágnes  Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
Csábi Andrea   Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. javasolt ügyvezetője 
Szulágyiné Fülöp Margit Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. - javasolt felügyelőbizottsági tag 
Szombati Lajos  Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke 
Gazsó István    Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
 
Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 
 

*** 

Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság 3 tagja jelen van, a bizottság határozatképes.  Elmondta, hogy a szervezeti és 
működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági 
tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt 
bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel az ülés napirendjére az alábbi előterjesztéseket 
a következők szerint: 

 
- 1. napirendi pontnak:  

- Beszámoló a „Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok”  
   megépítésének előrehaladásáról és a tulajdonjogi-használati jogviszonyok rendezését   
   célzó egyeztetések eredményéről      

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 
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- a meghívóban szereplő 3. napirendi pont után: 
- Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 

   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 

- valamint a meghívóban szereplő 24. napirendi pont után az alábbi 4 előterjesztést: 
 - Előterjesztés virághagymák beszerzéséről 

   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 - Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető   

 - Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető     

 - Előterjesztés a Hatvan, Ifjúság útja 7. I. emelet 4. sz. alatti lakás felújításával 
   kapcsolatos döntésről 

   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető                        
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy az előterjesztések napirendre vételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti előterjesztéseket a bizottság felvegye az ülés 
napirendjére. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a bizottság 
elnöke szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
135/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2021. szeptember 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
 
 
N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 
 
1. Beszámoló a „Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok” megépítésének előrehaladásáról   
    és a tulajdonjogi-használati jogviszonyok rendezését célzó egyeztetések eredményéről   

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)       
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 

 
2. Előterjesztés  a  Hatvan  és  Térsége  Környezetvédelmi  Korlátolt  Felelősségű  Társaság   ügyvezetőjének   
    lemondásáról,  új  ügyvezető  megválasztásáról,  új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról  és a társasági   
    szerződés módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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3. Előterjesztés   a   Hatvani   Gazdasági  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság   könyvvizsgálójának 
    megválasztásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
4. Előterjesztés   a   Hatvani   Közétkeztetési   Korlátolt   Felelősségű   Társaság   könyvvizsgálójának    
    megválasztásáról 
    (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
   
5. Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 

( HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő az 2-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

  Előadó az 2-5. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 
6. Előterjesztés a Bajza Alapítvány támogatásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   
7. Előterjesztés pénz- és értékszállítással, valamint pénz- és érték feldolgozási szolgáltatással kapcsolatos  
    döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 6-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 6-7. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 
8. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Pázsit út 11. I/11. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és visszavásárlási jogról  
    való lemondásról  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   
9. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Hatvany I. u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és visszavásárlási jogról   
    való lemondásról  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
10. Előterjesztés  a  Hatvan  és  Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás 2021.   
      I-II. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   
11. Előterjesztés a hatvani 085/1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés utánfutó értékesítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő az 8-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó az 8-12. napirendi pontig: Rékasi Éva Számv., Vagyonnyilv.-és kez. osztályvezető 
  
13. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. fsz. 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázat   
      kiírásáról  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Papp István pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági elnök 
Előadó: Rékasi Éva Számv., Vagyonnyilv.-és kez. osztályvezető 

 
14. Előterjesztés  sportlétesítményi  beruházásokhoz  kapcsolódó  közforgalom  elől  el  nem  zárt  feltáró  és  
      kiszolgáló magánutak, valamint csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetési feladatainak átvételéről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
15. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos  
      döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés a hatvani 0387 helyrajzi számú ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvételéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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17. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola területén udvari  
      térkövezés és csapadékvíz elvezetés megvalósítására vonatkozó megállapodás módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 14-17. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 14-17. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető                        

 
18. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés a  Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  2021.  I.-II.  
      negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés a „Bölcsődei fejlesztési program” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési  
      megállapodás megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
Előterjesztő 18-21. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 18-21. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető                              

 
22. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

23. Előterjesztés a 2021. év őszére szükséges fák beszerzéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken történő fakivágásokról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő, előadó 22-24. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető      

 
25. Előterjesztés virághagymák beszerzéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő 25-26. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 25-26. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető                        

    
27. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
28. Előterjesztés a Hatvan, Ifjúság útja 7. I. emelet 4. sz. alatti lakás felújításával kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó 22-24. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető      
   

29. Egyebek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

Marján János bizottsági tag megérkezett 7 óra 53 perckor. Papp István bizottsági elnök 
megállapította, hogy a bizottság jelenlévő tagjainak száma 4 fő. 
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1. napirendi pont 
Beszámoló a „Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok” megépítésének    
előrehaladásáról és a tulajdonjogi-használati jogviszonyok rendezését célzó egyeztetések     
eredményéről  
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Szombati Lajos sportegyesületi alelnök 
Nem tudom, a bizottság tisztelt tagjai menyire ismerik az előzményeket. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mindent ismerünk. 
 
Szombati Lajos sportegyesületi alelnök 
Nagyszerű, szuper! Tehát akkor azt ugye mindenki tudja, hogy ez a csarnok tavaly áprilisban elkészült, 
és azt gondolom, azért nincs az önkormányzat tulajdonában, mert eddig az infrastrukturális dolgok nem 
álltak fenn annak érdekében, hogy használatbavételi engedélyt szerezzünk, tehát nem az egyesület hibája, 
hanem az, hogy az önkormányzat nem építette meg azt, amit meg kellett volna. Azt nem tudom, hogy 
azt bizottság tagjai tudják-e, hogy az elmúlt másfél évben, tehát tavaly áprilistól, hogy hány alkalommal 
próbált az egyesület egyeztetni polgármester úrral. Szerintem nem. De számtalanszor, és gyakorlatilag 
ugye válaszokat sem kaptunk, ezt mindenképpen szeretném elmondani. Hozzászólásomban annyit 
szeretnék elmondani, hogy maguk, amik itt le vannak írva, ezek döntő többségében nem állják meg a 
helyüket véleményünk szerint, arra idő, meg lehetőség nincsen, - ha megengedik a bizottság tagjai, majd 
el fogom küldeni nekik „e-mail”-ben a mi dolgunkat. Véleményem szerint most megy egy időhúzás, 
hiszen hogyha az elmúlt másfél évben nem tudtunk ebben megegyezni, akkor miért lehetne most, néhány 
nap alatt, annak fényében, hogyha nem jön közbe semmi, akkor néhány napon, vagy néhány héten belül 
megkapjuk a használatbavételi engedélyt, elmegyünk a Földhivatalhoz, és ugye abban a pillanatban 
kezdeményezni fogjuk ennek az átadását, minthogy eddig is. Természetesen vannak olyan fennálló 
dokumentek, amiket tisztázni kell. Ilyen volt az elmúlt időszakban az Áfának a kérdése, amiben nem 
értettünk egyet. Ugye mi javasoltuk, az önkormányzat elfogadta, de aztán nem történt meg, hogy közösen 
írunk a Pénzügyminisztériumnak egy levelet, amiben hogyha az az álláspont van, ami itt most le van 
írva, akkor azt mi magunkénak el tudjuk fogadni, sajnos ez nem történt meg. A hasznosítással szinte 
megalázó jellegű feltételeket kaptunk, meg hát vannak olyan pénzügyi dolgok, amit az önkormányzat 
nem tart be most már régebb óta, tehát gondolok én itt a támogatásra, tehát ez sem működik. Utolsó előtti 
gondolatom, szeretném leszögezni, hogy a TAO-val tavaly áprilisban elszámoltunk, illetve emlékeim 
szerint ’19. október-november környékén pedig a BM-es elszámolással kapcsolatban minden 
dokumentációt átadtunk az önkormányzatnak azóta semmiféle kérést, kérdést nem kaptunk, hogy mire 
lenne még szükség, én bízom benne. Amit mindenképpen szeretnék elmondani, gyakorlatilag nincs meg 
a döntés, hogy - azt tudja minden jelenlevő, és a bizottsági tagok főleg – van egy 53 millió forintos 
történet, amit az önkormányzat mi felettünk megrendelt a kivitelezőtől, és ezt utólag az egyesület elnöke 
aláírta úgy, hogy az akkor két, önkormányzat részéről úgymond kooptáltak, ezt megszavazta, teszem 
hozzá, én nem. Tette mindazt, hogy nem volt benne meg a fedezete, ennek vannak bűnügyi kategóriái, 
le is van írva, mert készült egy feljelentés ezzel kapcsolatban, de kvázi becsapták, azt gondolom, az 
önkormányzat az egyesületet, hiszen ’20-ban, ’21-ben benne volt, most is benne van a költségvetésben, 
tehát ki lehetett volna ezt fizetni mindenféle kitételek nélkül. Szóval azt gondolom, hogy így járt a kedves 
vevő, hiszen úgy hallom, Elnök Úr, hogy mindent tudnak, hogy ennek a jelenlegi kamatai 8 millió, valaki 
majd eldönti, hogy ki felel érte, amiért nem lett ez kifizetve, bár megrendelte az önkormányzat, ez 8 
millió a kamata. És úgy tudom, ez az utolsó gondolat, hogy ez szóba is került két hete, itt a helyszínen 
megtartott, kivitelezővel történt megbeszélésen, gondolom, Elnök Úr tudja. Úgyhogy szeretném 
elmondani, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy eleget tegyünk. Egyetlenegy 
követelmény van a szerződésben, hogy mi átadjuk, mi mindent meg fogunk tenni, és azt gondolom, ha 
erre van törekvés, és korrektség, akkor 15-30 perc alatt ebben meg lehetne egyezni. Köszönöm szépen, 
hogy elmondhattam ezt! 
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dr. Kovács Éva jegyző 
Tisztelt Bizottság! Emlékeim szerint múlt év márciusában kezdődtek az egyeztetések az egyesülettel. Az 
ok, amiért ezek az egyeztetések elhúzódtak, az az, álláspontom szerint, hogy az aláírt együttműködési 
megállapodástól eltérően az egyesület több alkalommal akként nyilatkozott, hogy szeretné a 
tulajdonjogát a sportcsarnoknak megtartani. Kérte az önkormányzati területnek az átsorolását, kérte, 
hogy üzleti vagyonba legyen a terület átsorolva, ugye a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból. 
Tehát, szerintem ez az, ami miatt elhúzódtak ezek az egyeztetések. Az önkormányzat ez év május 13. 
napján elkészítette az együttműködési megállapodást lezáró dokumentumot, ez szerepel is az 
előterjesztésben, és köszönettel vettük az egyesülettől, hogy augusztus 10. napján már erre reagált is, és 
ott az álláspontját felülvizsgálva, a kialakult jogi környezetnek és a megállapodásnak megfelelően át 
kívánja adni a tulajdonjogot az önkormányzat részére, ez mindenképp előrelépést jelent. Azonban az 
Önök által, illetve az egyesület által, jogi képviselő által megküldött együttműködési megállapodás 
tervezet, ami a miénkre reflektál, ugye olyan anyagi kötelezettségvállalásokat tartalmaz, ami miatt ezt a 
testületnek nyilván tárgyalni kell, és majd ő fog ebben döntést hozni, hogy 15 éven keresztül a 
költségvetést ilyen súlyosan, ilyen jelentős mértékben érintő kötelezettségvállalást vállal-e, vagy sem. A 
pótmunkával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy álláspontom szerint az önkormányzat a 
pótmunkát nem tudta megrendelni, mivel jogviszonyban nem állt a kivitelezővel, az építtető a kézilabda 
egyesület volt, a pótmunka összege egyébként a költségvetésbe betervezésre került, hiszen az 
önkormányzat arra számított, hogy a csarnok tulajdonjogát meg fogja szerezni, mivel azonban az 
egyesület ezen álláspontját nem tartotta, és tavalyi évben a tárgyalások arról szóltak az egyesület részéről, 
hogy a tulajdonjogot meg kívánja tartani, ezért nem volt külön jogcím arra vonatkozóan, hogy a 
pótmunka összegét, akár a kivitelezőnek, hiszen az önkormányzat nem áll vele jogviszonyban, sem az 
egyesületen keresztül nem, hogy megfizesse, hiszen ha nem lesz önkormányzati tulajdon, akkor ezeknek 
a pótmunkáknak az összegét kifizetni – álláspontom szerint – az önkormányzatnak nem áll módjában. 
Természetesen, ha önkormányzati tulajdonba kerül, akkor erre mód lehet, én úgy tudom egyébként, hogy 
ezek a pótmunka tételek a műszaki ellenőr által igazolt olyan tételek, amik szükségesek voltak ahhoz, 
hogy a csarnok elkészüljön. 
 
Szombati Lajos sportegyesületi alelnök 
Röviden annyit még, és a magam részéről befejezem, a pótmunkával kapcsolatban mindketten tudjuk az 
igazságot és én azt gondolom, hogy ez a jegyző asszony által elmondottakat annyiban nem fedi, hogy 
előbb történtek meg ezek a pótmunkák, mint aláírtuk a szerződést, én azt gondolom, hogy el is lehet 
engedni ezt a témát, hiszen ha megvan a készségük, ez kifizetésre kerül kamataival együtt, fene rá! 
Gyakorlatilag akkor merült fel az egyesületben, hogy állítsuk vissza az eredeti helyzetet, hiszen eredeti 
helyzet szerint mi vagyunk a tulajdonosok, ne felejtsük el, hogy mi adjuk át a tulajdonunkat, amennyiben 
ez az Áfa dolog nem tud rendeződni, de erről akkor elléptünk azzal, hogy a Pénzügyminisztériumtól 
kérünk, és azt mondtuk, hogy a NAV részéről elfogadjuk, mindegy, hogy mit mond, azért nem oké a 
NAV, mert a NAV később felülvizsgálja magát, ha pénzügyminisztériumi van, akkor nem, tehát mi csak 
biztonságba akartuk magunkat helyezni, tehát mi ezt el tudtuk volna engedni, illetve igazából ugye itt a 
jegyző asszony általit nem akarom hosszan oda-vissza, mert most nincs értelme, megy a szavazás, és 
akkor mindenki haladjon, tehát a tulajdonjogról ennyit, tehát ezzel nincsen gondunk, ezek, amik le 
vannak írva, ezeket csupán, ha számszakosítjuk, tehát azt gondolom, hogyha le van írva, hogy támogat, 
akkor mondjuk van mit. De amit legutóbb kaptunk, az van benne, hogy támogathatja, tehát így nem 
ugyanaz, hogy támogatja, vagy támogathatja, és azt gondolom, hogy Jegyző Asszony, és Feri is itt volt, 
amikor beszélgettünk, hogy mi az az összeg, egy megyei focicsapat éves támogatását értjük, illetve annál 
kevesebbet, hiszen az már jelentősen megemelkedett. Tehát én azt gondolom, hogy csak a jó szándék 
hiányzik ebből a dologból, mindkettőnk részéről, maximálisan meg van részünkről, egyetlenegy dolgot 
kell tennünk, hogy át kell adnunk, ezt meg akarjuk csinálni, csak legyen itt is egy kis rugalmasság. 
Köszönöm szépen! Köszönöm Elnök Úr a lehetőséget, köszönöm Jegyző Asszonynak a választ! 
 
Kondek Zsolt bizottsági alelnök  
Tisztelt Bizottság, Kedves Vendégek! Én semmi olyan előterjesztést nem vagyok hajlandó támogatni, 
ami nem a város érdekét szolgálja, és nem a város tulajdonát képezné a Sportcsarnok, tehát jelen 
pillanatban ez az előterjesztés, ami beérkezett, én ezt tudom támogatni. 
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Marján János bizottsági tag 
Akkora az ellentét (Lajosnak mondom) a két álláspont között jelenleg, hogy szerintem folytatni kellene 
a tárgyalásokat, ezt a szerződést, vagy amit ajánlottatok együttműködési megállapodást, ebben a 
formában valóban nem lehet elfogadni véleményünk szerint. Nekem most megint két új dolgot mondtál, 
a jegyző asszony is, úgyhogy ezt tovább kellene vinni. Erre a pénzügyminisztériumi dologra én úgy 
emlékszem, hogyha jól emlékszem, hogy első felindulásból mi akartuk ezt, mármint az önkormányzat 
bizottsága javasolta ezt, hogy indítsuk el, és akkor nem kaptunk erre pozitív választ. 

 
Szombati Lajos sportegyesületi alelnök 
Dehogynem! 
 
Marján János bizottsági tag 
Várj, csak hagy fejezzem be! Én úgy emlékszem, de majd a jegyzőkönyvekből kiderül. Hogyha ez így 
van, akkor csináljuk meg, mert ez nem sehova nem vezet, nagyon elfajult ez a dolog, ez a város nem 
ezt érdemli véleményem szerint, hogy ez így maradjon, és én azt javaslom, hogy ebben a formában 
tényleg ne fogadjuk el, de menjünk tovább és csináljuk, ez egy nagy előrelépés, amiről beszélgettünk. 
Az összegszerű, az tudod, Lajos, hogy mennyi pénz ez? Most kiszámoltuk, amit javasoltatok, 
fenntartásokkal, mindennel együtt, támogatásokkal együtt több mint 2 milliárd forint. 
 
Szombati Lajos sportegyesületi alelnök 
Hát azt a matekot megnézném!  
 
Marján János bizottsági tag 
Meg lehet nézni, összeadtuk, lehet, hogy nem jók teljesen a számaink, majd megnézzük a tieteket is, de 
ez szerintem nagyon sok. 
 
Szombati Lajos sportegyesületi alelnök 
Bocsánat! Én nem tudom elfogadni ezt a számot, de üljünk le! 
 
Marján János bizottsági tag 
Hát, de hányszor leültünk már?! Nagyteremben, kisteremben, félteremben. De komolyan! Annyira 
gázos már ennek a városnak ez az egész történet, hogy olyan jó lenne egy sikertörténetet összehozni 
akár az egyesülettel, akár az önkormányzatnak a segítségével, ez nagyon hiányzik. Köszönöm szépen! 
 
Papp István bizottsági elnök 
Még azt akarom mondani, hogy van egy választott polgármestere a városnak, 66%-ban választotta meg 
a város. Állandóan bántjátok, szerintem érdemtelenül. Ezt nem kellene csinálni, ő egy választott 
képviselő, nem listán jutott be, meg nem így, nem úgy, nem amúgy. Azt is tudjuk, hogy ki áll 
mögöttetek, mindent tudunk. Mert egyedül ezt nem merted volna megcsinálni. Tudjuk, hogy ki áll 
mögöttetek, Lajos! Papp István: Ki szokott álldogálni az ajtóban, ott a gyógyszertár mellet. Nem én, 
hanem te. 
 
Szombati Lajos sportegyesületi alelnök 
Sajnos cukorbeteg vagyok. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem a gyógyszertárban állsz! 
 
Nagy Ferenc önkormányzati tanácsadó 
Az ÁFÁ-val kapcsolatban akartam reflektálni, csak egy mondat, hogy az egyeztetések során abban 
maradtunk, hogy beküldünk a NAV-hoz egy közösen aláírt állásfoglalást, ennek a szövegében meg is 
egyeztünk, és amikor aláírásra került volna a sor, elküldtük az Egyesület számára, akitől az a válasz jött, 
hogy nem hajlandó ezt aláírni, ettől függetlenül az önkormányzat beküldte. A NAV-tól visszaérkezett 
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állásfoglalást, mely szerint a konstrukciót jóváhagyta megküldtük az Egyesült számára is. Azért a NAV-
tól kértük az állásfoglalást, mert azt mondtuk, hogy a Pénzügyminisztériumhoz akkor küldjük majd be, 
hogyha a konstrukció végleges lesz - tehát mindenben megegyeztünk, és ha szükségesnek tartja a két 
fél, hogy a Pénzügyminisztérium által megerősítésre kerüljön. A Pénzügyminisztérium állásfoglalásáért 
fizetni kell, azt mondta az önkormányzat, hogy ezt kifizeti, ami tízmilliós nagyságrend, tehát ezt akkor 
érdemes kifizetni, hogyha a felek már megegyeztek mindenben. Ezért nem került a 
Pénzügyminisztériumhoz elküldésre ez az anyag, a NAV viszont jóváhagyta, és ebben sem volt az 
egyesület partner. 
 
Szombati Lajos sportegyesületi alelnök 
Azért nem tudtuk jóváhagyni, mert az nem a mi végleges álláspontunk volt, tehát beküldtétek korábban, 
mint mi azt mondtuk volna, hogy oké. Lehet, hogy egy levélváltást megérdemelt volna, és akkor 
nyugodtan mehetett volna, egyetlenegy bajunk van ezzel, hogy az Áfa szabályos legyen, és onnantól 
kezdve bármi legyen. Tisztelettel, Elnök Úrnak kikérem a személyeskedését! Köszönöm! 
 
Papp István bizottsági elnök 
Sajnáljuk, hogy a városnak ilyen dolgokkal kell nyüglődnie. Mondjuk, itt a sportolók érdeklődnek 
jobban, a gyerekeknek is megfelelő hely lenne, reméljük, hogy előbb-utóbb le fog záródni az ügy. 
Rendeződni fog. 
 
Szombati Lajos sportegyesületi alelnök 
Igen, de másfél éve nincs út, használatbavételi engedélye. Most a parkolóra várunk. Várjuk a 
polgármester úr levelét a műszaki részéről, a parkolóra, szerintem 1-2 napon belül megjön, ha az meg 
van, akkor mehetünk egyből oda, csak ugye arra kell figyelnünk, hogy van 30 napunk, tehát, hogyha 
bejegyezzük, van 30 nap, 30 nap után a magyar állam ráteszi, 30 napon belül meg kell egyezni. Mindent 
meg fogunk annak érdekében tenni, hogy megegyezzünk, mindent is meg fogunk tenni. Köszönöm! 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
136/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Hatvani Multifunkcionális Sport – és Rendezvénycsarnok” megépítésének 
előrehaladásáról és a tulajdonjogi-használati jogviszonyok rendezését célzó egyeztetések eredményéről 
szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
(nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 1388, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király útja 9.) által 
2021. augusztus 10. napján a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesült sport- és rendezvénycsarnok 
tulajdonjogának és az ezzel összefüggő járulékos kérdések rendezése tárgyban megküldött, a határozat 
mellékletét képező megállapodás tervezetét nem fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 2018. december 14. napján kelt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás rendelkezéseinek 
megfelelő megállapodás létrehozása és aláírása érdekében a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesülettel további egyeztető tárgyalásokat folytasson. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
 
 
 



78 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének lemondásáról, új  ügyvezető megválasztásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a négy 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
137/2021. (IX. 29.) 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 
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról 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 Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja akként határoz, hogy 
a Társaság taggyűlése Soós Péter János ügyvezető tisztségéről történő lemondását vegye tudomásul és 
részére a felmentvényt adja meg. A lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával válik 
hatályossá. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy társaság által kért szavazólapon 
a szavazatot jelen határozat szerint leadja. 
 
Határidő: 2021. október 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
138/2021. (IX. 29.) 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 
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról 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 Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja akként határoz, hogy 
Társaság taggyűlése a társaság ügyvezetőjének Csábi Andrea 3014 Hort, Szabadság tér 2. szám alatti 
lakost a taggyűlési határozat érvényessé válásától számított határozatlan időtartamra válassza meg 
akként, hogy az ügyvezető feladatát munkaviszony keretében látja el, havi bruttó munkabére             
270.000,- Ft. 
A társaság taggyűlése felhatalmazza Hatvan Város Önkormányzata tagot, hogy a társaság nevében az 
ügyvezetővel a megbízási szerződést megkösse. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy társaság által kért szavazólapon 
a szavazatot jelen határozat szerint leadja. 
 
Határidő: 2021. október 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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139/2021. (IX. 29.) 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 
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról 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 Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja akként határoz, hogy 
Társaság taggyűlése a Társaság felügyelőbizottsági tagjának a taggyűlési határozat érvényessé 
válásának napjától 2024. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra Szulágyiné Fülöp Margit 3000 
Hatvan, Báthory István u. 2. szám alatti lakost válassza meg. 
 
A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látja el. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy társaság által kért szavazólapon 
a szavazatot jelen határozat szerint leadja. 
 
Határidő: 2021. október 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
140/2021. (IX. 29.) 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 
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról 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 Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja akként határoz, hogy 
Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű társasági szerződését a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy társaság által kért szavazólapon 
a szavazatot jelen határozat szerint leadja. 
 
Határidő: 2021. október 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
141/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
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könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri 
Lászlóné ügyvezető; MKVK: 002004, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné 
[an.: Jáger Mária; lakik: 5100 Jászberény, Dr. Warga László utca 20.; kamarai tagsági száma: 005734]) 
választja meg 2021. október 1. napjától 2024. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:38. §-a alapján. 
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
142/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról 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 társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a 
cégadat változási eljáráshoz szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 
megválasztásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
143/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 
megválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.száma: 10-09-033250; adószáma: 23980989-2-10; székhelye: 
3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh Gábor ügyvezető; MKVK: 004062; a könyvvizsgálat 
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ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor [Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000081;Anyja neve: 
Ács Gizella; Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.]) választja meg 2021. október 1. napjától 2024. május 
31. napjáig tartó határozott időtartamra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.                                                          
évi V. törvény 3:38. §-a alapján. 
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
144/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 
megválasztásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a 
cégadat változási eljáráshoz szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
145/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a munkahelyi és közétkeztetési 
közfeladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződést 2021. október 4. napi hatályba lépéssel 
közös megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2021. október 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Bajza Alapítvány támogatásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
146/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Bajza Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bajza Alapítvány (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 
17.) részére 60.000,- Ft + Áfa, azaz Hatvanezer forint + Áfa összegű támogatást nyújt a 2021. október 
16-án megrendezésre kerülő Szalagavató Ünnepség terembérleti költségeinek fedezetére. 
A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletében, a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. október 10. (a támogatási szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés pénz- és értékszállítással, valamint pénz- és érték feldolgozási szolgáltatással 
kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
147/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a pénz- és értékszállítással, valamint pénz- és érték feldolgozási szolgáltatással 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pénz- és értékszállítási, valamint pénz- és érték 
feldolgozási szolgáltatások ellátására a CRITERION Készpénzlogisztikai Kft.-vel (Cgj.: 0110041569; 
1139 Budapest, Rozsnyay u. 21-25.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel 
szolgáltatási szerződést köt és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. október 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a 3000 Hatvan, Pázsit út 11. I/11. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 
visszavásárlási jogról való lemondásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
148/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 3000 Hatvan, Pázsit út 11. I/11. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 
visszavásárlási jogról való lemondásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3978/55/A/31 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Pázsit út 11. I/11. szám alatti lakás elővásárlási és visszavásárlási jogának 
ingatlannyilvántartásból történő törléséhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja tekintettel 
a határozott időtartam lejártára. 
 
Határidő: 2021. október 15. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a 3000 Hatvan, Hatvany I. u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 
visszavásárlási jogról való lemondásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
149/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 3000 Hatvan, Hatvany I. u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 
visszavásárlási jogról való lemondásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5232/B hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Hatvany I. u. 2. szám alatti földhasználati jog alapján létesült épület, lakás elővásárlási és visszavásárlási 
jogának ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
tekintettel a határozott időtartam lejártára. 
 
Határidő: 2021. október 15. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
2021. I-II. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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150/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2021. I-II. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen 
igennel szavaz a társulás 2021. évi költségvetésének a módosítására. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
151/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2021. I-II. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen 
igennel szavaz a társulás 2021. I-II. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 085/1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
152/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 085/1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
5004 m2 nagyságú, helyi közút közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlant az 
értékbecslésben szereplő bruttó 953.260,- Ft összegben elidegeníti Szaniszló Tamás (lakhely: 3000 
Hatvan, Sashalom 2.) és Varga Tamás (lakhely: 3000 Hatvan, Sashalom 3.) részére. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az elidegenítésről szóló adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2021. október 15. (adásvételi szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés utánfutó értékesítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
153/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” 
alcím alatti 17. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát 
képező XVH-674 forgalmi rendszámú, Hegedűs gyártmányú 400-7225 típusú Mátra utánfutót bruttó 
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint vételáron Nagy Viktor (3000 Hatvan, Radnóti M. u. 2/b.) részére 
elidegeníti. 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. fsz. 3. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó 
pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
154/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” 
alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani 4791/A/3 hrsz.-ú, természetben 
3000 Hatvan, Tabán út 9-11. fsz. 3. sz. alatti, 10,68 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására a 
határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés sportlétesítményi beruházásokhoz kapcsolódó közforgalom elől el nem zárt feltáró és 
kiszolgáló magánutak, valamint csapadékvíz elvezető hálózat kezelési feladatainak átvételéről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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155/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a sportlétesítményi beruházásokhoz kapcsolódó közforgalom elől el nem zárt 
feltáró és kiszolgáló magánutak, valamint csapadékvíz elvezető hálózat kezelési feladatainak átvételéről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhely: 3000 
Hatvan, Népkert u. 2.), valamint a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 
2.) együttműködési megállapodást köt a hatvani 5331/27 és 5331/41 hrsz.-ú ingatlanokon megépült 
közforgalom elől el nem zárt feltáró és kiszolgáló utak kezelési feladatainak ellátására vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2021. október 30. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
156/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a sportlétesítményi beruházásokhoz kapcsolódó közforgalom elől el nem zárt 
feltáró és kiszolgáló magánutak, valamint csapadékvíz elvezető hálózat kezelési feladatainak átvételéről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhely: 3000 
Hatvan, Népkert u. 2.), valamint a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 
2.) együttműködési megállapodást köt a hatvani 5331/21, 5331/23, 5330/2 és 5328 hrsz.-ú, továbbá a 
hatvani 5331/27 és 5331/41 hrsz.-ú ingatlanokon megépült csapadékvíz elvezető rendszer kezelési 
feladatainak ellátására vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2021. október 30. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 
15. 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 javasolta, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
157/2021. (IX. 29.) 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: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2021. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról 
szóló 243/2021. (III.31.) számú polgármesteri határozatot a mellékelt táblázat szerinti 
költségfelosztással. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
158/2021. (IX. 29.) 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 a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Hatvan, Radnóti tér 2/a. szám alatti ’A’ jelű, intézmény székhely épület földszinti 
ügyfélfogadójának 3 m2 nagyságú területén kőporcelán padlóburkolat cseréjével a Norma-Bau Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 114.300.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
159/2021. (IX. 29.) 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 a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: Hatvan, 
Jókai u.9.) épületében 30 m2 felületen utólagos falszigetelés elvégzésével Kővári Tamás egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 1.498.600.- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 0387 helyrajzi számú ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő 
adásvételéről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
160/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 0387 helyrajzi számú ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő 
adásvételéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti változási vázrajz 
alapján a hatvani 0387 hrsz.-ú 9872 m2 nagyságú ingatlan megosztása után kialakuló hatvani 0387/3 
hrsz.-ú kivett közút művelési ágú 1294 m2 nagyságú ingatlant kisajátítást helyettesítő adásvétel útján 
értékesíti a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (székhely: 1134 
Budapest, Váci út 45.) részére bruttó 274.328,- Ft. összegben. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés és a kapcsolódó okiratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
területén udvari térkövezés és csapadékvíz elvezetés megvalósítására vonatkozó megállapodás 
módosításáról 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
161/2021. (IX. 29.) 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 megvalósítására vonatkozó megállapodás 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központtal (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) udvarán térkőburkolat kialakítására és a csapadékvíz 
elvezetésére vonatkozó együttműködésről és pénzeszköz átadásról aláírt megállapodást módosítja és a 
határozat melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2021. október 30. (az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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18. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
162/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési tervének 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2021. évi Közbeszerzési tervet. 
 
Határidő: 2021. szeptember 30. (a Közbeszerzési terv közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
2021. I.-II. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
163/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2021. I.-II. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék 
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási tanácsülésen 
igennel szavaz a Társulás I-II. negyedévi módosításának és gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról 
jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti részletezett tartalommal. 
A Társulás 2021. évi költségvetésének 2021.06.30. fordulónappal történő módosítását az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
Működési célú kiadásokon belül: 

• választott tisztségviselők juttatásai, járulékai: -2.541.000 Ft 
• bankköltségre: + 40.000 Ft 
• 2020. évről áthúzódó fizetendő ÁFA: +1.450.000 Ft 
• általános tartalékba: +1.051.000 Ft 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy 
a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási 
tanács ülésén vagy a megismételt ülésén jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
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Határidő: 2021 október 1. 
Felelős: Polgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
164/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében, részajánlattételi 
lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke 
nettó 10.254.290.- Ft. 
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos 
energia beszerzése”, becsült értéke nettó 7.865.990.- Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, 
nettó 18.120.280.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. 
(I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2021. október 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés a "Bölcsődei fejlesztési program" tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás megkötéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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165/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a "Bölcsődei fejlesztési program" tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Bölcsődék Egyesületével (székhely: 1119 
Budapest, Tétényi út 46/48.) együttműködési megállapodást köt a határozat melléklete szerinti 
tartalommal, melynek célja a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívás keretében az 
önkormányzat által benyújtandó pályázat megvalósítása. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
Az egyesületet megillető legfeljebb bruttó 750.000 Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
166/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
a hatvani Rózsa utca 20. és 22. számú ingatlanok mellett a padkába fényvisszaverő felületű pollerek 
kerüljenek kihelyezésre a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. október 31. (pollerek kihelyezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
167/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
a hatvani Bercsényi út, a Tarjáni út, a hatvani 0365/5 hrsz.-ú út és a Liszt Ferenc utca által határolt 
területen lakó-pihenő övezet kerüljön kialakításra a határozat melléklete szerinti közlekedési táblák 
elhelyezésével. 
 
Határidő: 2021. október 31. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
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168/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú szakaszán a hatvani 5105/3 hrsz.-ú út területén 
forgalomcsillapító borda és jelzőtáblák kerüljenek kihelyezésre a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. december 30. (építésre és táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés a 2021. év őszére szükséges fák beszerzéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
169/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 2021. év őszére 
tervezett ültetésekhez a határozat mellékletében szereplő fák beszerzésével, valamint hatvani helyszínre 
szállításával a PRENOR Kft.-t (székhely: 9700 Szombathely, Béke tér 1.) bízza meg bruttó 792.861,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Fák, cserjék 
közterületre” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a nyolc 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
170/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi 
hozzájárulását adja a hatvani 4846 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Barcsay Jenő utcában található ingatlan területén található 1 db cseresznyefa, 1 db meggyfa, 5 fm 
hosszban vadszilvafa sarjadékok kivágásához. 
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Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
171/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi 
hozzájárulását adja a hatvani 2806/4 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Balassi Bálint út 8. számú ingatlan előtt 5 db tűztövis cserje kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
növények 5 db orbáncfű cserje ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Balassi Bálint út területén. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
172/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi 
hozzájárulását adja a hatvani 4251/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Csányi út 17. számú ingatlan előtt 1 db duglászfenyő kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db 
gömbkőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Bányász utca területén. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
173/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi 
hozzájárulását adja a hatvani 5235/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 
Hatvan, Hatvany Irén utca 22-24. számú társasház előtt 1 db fenyőfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a fa 1 db hársfa fa ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Hatvany Irén utca területén. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
174/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi 
hozzájárulását adja a hatvani 16 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Bartók Béla utca 5. számú ingatlan előtt 1 db meggyfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db 
gömbkőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Bányász utca területén. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
175/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
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(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Hatvan, Béke utca 46/A. számú ingatlan előtti területen 1 db díszfa (berkenye) és 
1 db ecetfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db kőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a 
Hatvan, Béke utca területén. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
176/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva nem járul hozzá 
a hatvani 1184 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben Hatvan, Béke utca 46/A. számú 
ingatlan előtti területen 2 db birsalmafa kivágásához, mert a fák egészségesek. 
 
Határidő: azonnal (kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
177/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi 
hozzájárulását adja a hatvani 1184 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Béke utca 78. számú ingatlan előtt 1 db fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa 
ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Béke utca területén. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés virághagymák beszerzéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
178/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az alábbi 
virághagymák beszerzésével: 

Megnevezés Mennyiség (db) 

Tulipa Kingsblood 300 

Tulipa White Triumphator Sapporo 300 
Liliomvirágú tulipán Pieter de 
Leur 

500 

Tulipán Triumph Apricot Beauty 800 
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a LYRA VIRÁGHAGYMA Kft.-t (székhely: 2100 Gödöllő, A Alrészlet 0175. hrsz.) bízza meg bruttó 
185.420,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Virágbeszerzés 
közterületre” költséghelyen bruttó 63.525,- Ft erejéig, a „Fák, cserjék közterületre” költséghelyen bruttó 
121.895,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
179/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Béke úti ABC-vel szemben, a Hatvan, 
Batthyány utca – Honvéd utca kereszteződésénél, a Hatvan, Bálvány utca – Hajdú utca 
kereszteződésénél, a Hatvan, Ifjúság útja – Vas Gereben utca kereszteződésénél lévő hulladékgyűjtő 
szigetek, valamint a Hatvan, Vas Gereben utcai garázssor melletti közterületrész és közvetlen 
környezetének megfigyelésére alkalmas kamerák beszerzésével és telepítésével a GLOBAL-LINE 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) bízza meg bruttó 
7.755.763,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben 2.000.000,- Ft erejéig a felhalmozási kiadások között a „Térfigyelő 
kamerarendszer bővítése” költséghelyen és 5.755.763,- Ft erejéig az általános tartalék terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
180/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
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(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a karácsonyi 
díszvilágítási motívumok (275 darab) ellenőrzésével és szükség szerinti javításával a LEDVILLSZER 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.587.881,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben városüzemeltetési feladatok között a „Karácsonyi díszvilágítás 
karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Ifjúság útja 7.  I. emelet 4. sz. alatti lakás felújításával kapcsolatos 
döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
181/2021. (IX. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
önkormányzati tulajdonú Hatvan, Ifjúság útja 7. I. emelet 4. sz. alatti lakás homlokzati nyílászáróinak 
a cseréjével, belső festési munkáinak elvégzésével és egy szobában  klíma berendezés elhelyezésével a 
Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 3.981.450,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „lakóház felújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
29. napirendi pont 
Egyebek 
 
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 8 óra 15 perckor befejezettnek 
nyilvánította.  
 

K.m.f. 
 

 
         Kondek Zsolt              Papp István 

       Pénzügyi, Gazdasági és     Pénzügyi, Gazdasági és  
Városfejlesztési Bizottság elnök helyettese        Városfejlesztési Bizottság elnöke 


