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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 2022. február 23-án, 900 órai kezdettel, a Hatvani Polgármesteri Hivatal kis 
termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 
Papp István   bizottsági elnök 
Kondek Zsolt   bizottsági elnökhelyettes 
Bagi Miklós   bizottsági tag 
 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  
dr. Kovács Éva  jegyző 
Nagy Ferenc   önkormányzati főtanácsadó 
Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva   Számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Baranyi Lajosné  beruházási- és koordinációs osztályvezető 
Németh Beáta   Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezető 
Kodákné Nagy Ágnes  Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezető 
dr. Borbás Zsuzsanna  Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közh. Kft. ügyvezető 
Krémer Dániel  Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. ügyvezető 
Török Éva   Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezető 
 
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, valamint jelezte, hogy Palik 
Józsefné, és Marján János bizottsági tagok igazoltan távol vannak. 
 
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 napirendre az alábbi előterjesztéseket a 
következő sorrendben: 

 1. NAPIRENDI PONTKÉNT: 

 Beszámoló a „Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok” megépítésének 
előrehaladásáról és a tulajdonjogi-használati jogviszonyok rendezését célzó egyeztetések 
további eredményéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester, 
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A MEGHÍVÓBAN SZEREPLŐ   3. PONT UTÁN:  

 Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd, 
 

  A MEGHÍVÓ 7. PONTJA UTÁN:   

 Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2022. évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szakértő megbízásáról 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rékasi Éva  Számv., Vagyonnyilv.- és kezelési osztályvezető, 

 
 Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás és a Szelektív Nonprofit Kft. közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
Előadó: Rékasi Éva  Számv., Vagyonnyilv.- és kezelési osztályvezető, 

 
A MEGHÍVÓ 11. PONTJA UTÁN:   

 Előterjesztés az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” 
elnevezésű alapítvány 2021. évi támogatási maradványösszegének 2022. évi 
felhasználásáról  
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető, 

 
VALAMINT A MEGHÍVÓ 29. PONTJA UTÁN 

 Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy az új napirendek felvételéről 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: 
  
48/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2022. február 23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
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N A P I R E N D E K 
NYÍLT ÜLÉS: 
 

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

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

 
2. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 

ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat 
kiírásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi 
üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető 
részére célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 2-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 2-4. napirendi pontig: Lukács László jegyzői irodavezető 
  

5. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

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

 
6. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti 

tervének elfogadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
7. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének 

elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére 
célprémium feladat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(RENDELET  – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 7-9. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 7-9. napirendi pontig: Lukács László jegyzői irodavezető 
 

9. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról, 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás2022. évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szakértő megbízásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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11. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás és a Szelektív Nonprofit Kft. közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 9-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  
Előadó 9-11. napirendi pontig: Rékasi Éva  Számv., Vagyonnyilv.- és kezelési  

      osztályvezető 

12. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
(RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
14. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű 

alapítvány támogatásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű 
alapítvány 2021. évi támogatási maradványösszegének 2022. évi felhasználásáról  

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal egyes szabályzatainak jóváhagyásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 12-17. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 12-17. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 
18. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/15. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 

visszavásárlási jogról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
Előadó: Rékasi Éva  Számv., Vagyonnyilv.- és kezelési osztályvezető 

 
19. Beszámoló a közterület-használat 2021. évi ellenőrzésének eredményességéről 

( 1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: dr. Kovács Éva jegyző 
Előadó: Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

20. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
határozatainak végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Papp István bizottsági elnök 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 
21. Előterjesztés a hatvani 5040 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett szolgalmi joggal kapcsolatos 

döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

22. Előterjesztés közterületen történő használt sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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23. Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány megbízási szerződésének 
módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24. Előterjesztés a 2022. évi útkarbantartási feladattervről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

26. Beszámoló a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetőjének 
közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. évi 
felhasználásra 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Beszámoló a 2021. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javalat a 2022. évi 
keret felhasználására 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 Előterjesztő 21-28. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 21-28. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
        irodavezető 

29. Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának 
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

30. Előterjesztés a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

31. Előterjesztés a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

32. Előterjesztés a „Nemzeti Tehetség Program” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat 
utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

33. Előterjesztés a „Családbarát Hely tanúsító védjegy” megújításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

34. Előterjesztés a 45/2022. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)       

 
35. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 29-35. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  
Előadó 29-35. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető      

 
36. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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37. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágási kérelmekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
  
       Előterjesztő, előadó 36-37. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  

      irodavezető       
38. Egyebek 

 
Határidő: 2022. február 23. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
             
1. napirendi pont 
Beszámoló a „Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok” megépítésének 
előrehaladásáról és a tulajdonjogi-használati jogviszonyok rendezését célzó egyeztetések további 
eredményéről 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Legutóbb tegnap volt egy egyeztetésünk az egyesülettel több megállapodás tervezet megküldését 
követően. Egyelőre az egyesület ragaszkodik ahhoz az elvhez, amit korábban is már tudomásunkra 
hozott, egyösszegű támogatást kér. Szóbeli egyeztetésen 154 millió Ft-ra mentek vissza a 180 millióról, 
a mi ajánlatunk pedig 80 millió Ft volt. Az éves támogatásokat minimum a korábbi évekhez hasonlóan 
30 millió forintra szeretnék felemeltetni és fixen ezt a megállapodásban rögzíteni akarják. A mi 
ajánlatunk évi 10 millió forintos támogatás lenne tekintettel arra, hogy az egyesület taglétszáma 
jelentősen visszaesett, szerintünk ez arányos a tevékenységükkel. További lényeges pontok még, amiben 
nem voltak hajlandóak az álláspontjukat módosítani, hogy a sportcsarnok használati idejében, hogy 
hétköznapokon 15 órától 22 óráig szeretnék ők használni, és ha abban az időben bérbe adjuk, amikor ők 
jogosultak használni, akkor a bérleti díjnak a 80%-át szeretnék megkapni. Ezek azok a lényeges pontok, 
amikben nem látszik elmozdulás már hosszú ideje. A másfél milliárd forinttól, és attól, hogy a teljes 
vagyont szerették volna megszerezni, ez már jelentős visszamozdulás. Ezekhez képest ezek már valóban 
kis összegek, de még mindig nagyon sok pénz, és többszöri kérésünkre ezt az egyösszegű támogatást 
nem hajlandók könyvelési adatokkal alátámasztani, hogy az egyesületnek milyen tartozásai vannak, hogy 
ezt valóban a sportcsarnokra költötte-e, így nem lehet sajnos tovább menni. Az a javaslatunk, hogy a 
bizottság is, és a képviselő-testület is így értékelje, hogy az önkormányzat eddig tud elmenni. Ez a 80 
millió is egy gesztus, de tovább nem megy. Jó lett volna megállapodásra jutni, de egyelőre ez még nem 
történt meg. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
49/2022. (II. 23.) 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 további 
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 
2022. február 14. napján a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesült sport- és rendezvénycsarnok 
tulajdonjogának és az ezzel összefüggő járulékos kérdések rendezése tárgyában megküldött, a határozat 
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mellékletét képező megállapodás tervezetét, illetve a 2022. február 22. napján tartott egyeztetésen az 
egyesület által tett szóbeli ajánlatát 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” 
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat 
kiírásáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
50/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, 
az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
51/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, 
az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Németh Beáta ügyvezető munkaszerződését a határozat 
mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2022. január 1. napjától kezdődő 
hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 700.000,- Ft összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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52/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, 
az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot 
ír ki. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 
munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Globálisan a Kft-k üzleti tervéhez szeretnék hozzászólni. Minden cégnek az volt a feladat, hogy nagyon 
szigorú gazdálkodási elvek mellett dolgozza ki a tervét, a frakciót tájékoztattuk az önkormányzat 
költségvetéséről, a cégeknél is ugyanezen elvek szerint mentünk végig, igyekeztünk valamennyi 
béremelést is, mint az önkormányzatnál, 15%-os mértékben lett itt is meghúzva a határ. A 
Közétkeztetési Kft-nél már az előző évben is a Koronavírus járvány miatt veszteséges volt, korábbi 
években ez egyáltalán nem volt jellemző a cégre, mindig szépen gazdálkodott, nem kellett hozzá 
önkormányzati támogatás. Ebben az évben - a cég méretéhez képest egy minimális összegben ugyan - 
de kap önkormányzati támogatást, csak bízni tudunk abban, hogy ezzel a támogatással ki tudja húzni 
év végéig, díjemeléseket kéne végrehajtani, már előző évben előterjesztettük, amit indokol a nyersanyag 
árak emelése, a munkabér emelés. A térítési díjat nem szabad emelni, év vége felé még lehet, hogy be 
kell avatkoznunk a cég életébe. Még a Médiánál annyit, hogy az előző évhez képest most 
rendezvényekre terveztünk be jelentős összeget. A Sportcsarnok Üzemeltetőnél egy csökkentett üzleti 
terv van, mert nem látszik, hogy a megállapodást le tudjuk-e zárni, nem akartuk, hogy fogja a 
költségvetést egy 100 milliós összeg. Ha majd kell, akkor odatesszük. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a három határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
53/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági 
évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
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Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
54/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető munkaszerződését a határozat 
mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2022. január 1. napjától kezdődő 
hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 700.000,- Ft összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
55/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Közétkeztetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi 
üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető 
részére célprémium feladat kiírásáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
56/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. 
évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető 
részére célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági évre 
vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 
57/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. 
évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető 
részére célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető 
munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2022. 
január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 
700.000,- Ft összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
58/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. 
évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető 
részére célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a 
határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
59/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában álló HATVANI MÉDIA 
és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Hatvan város részére ellátandó közfeladatok tárgyában 
megkötött közszolgáltatási szerződést 2022. március 1. napjától kezdődő hatállyal a határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződést módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
60/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi 
üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére 
célprémium feladat kiírásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
61/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium 
feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági 
évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
62/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium 
feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa Török Éva ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező 
módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja 
akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 700.000,- Ft összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
63/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium 
feladat kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére 
a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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8. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
rendelettervezet elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
64/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló 37/2021. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
2021. évi költségvetésének módosításáról, 2022. évi költségvetésének elfogadásáról  
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
65/2022. (II. 23.) 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. évi költségvetésének módosításáról, 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulás 2021. évi költségvetésének a társulási 
tanács által történő módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal támogatja.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
66/2022. (II. 23.) 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. évi költségvetésének módosításáról, 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a határozat 1. és 2. számú melléklete szerint a 
társulás 2022. évi költségvetésének a társulási tanács által történő elfogadását támogatja. 
 
A társulás 2022. évi kiadási és bevételi fő összege: 166.470.017,- Ft, ebből: 

A.)  - működési bevétel:  10.462.045,- Ft 
  - működési kiadás:     9.814.338,- Ft 
folyó évi működési költségvetés egyenlege: 647.707,- Ft. 

B.)  - felhalmozási bevétel:  41.007.972,- Ft 
  - felhalmozási kiadás:   85.573.800,- Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 77.565.828,- Ft, mely összeg a fejlesztési céltartalék 
összegéből kerül finanszírozásra. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
2022. évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szakértő megbízásáról  
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
67/2022. (II. 23.) 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 2022. évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szakértő megbízásáról 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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § (1) bekezdés szerinti, a társulás 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervének a társulási 
tanács által történő elfogadását az alábbiak szerint támogatja: 

 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

Időbeli ütemezés 

Becsült érték 
nettó 

(forint) 

Az  eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

Árubeszerzés 
2 db tehergépjármű és 1 db 

ágaprító berendezés beszerzése 
Nemzeti  nyílt 2022. március  2022. szeptember 66.141.732,- 
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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: 2022. március 3. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
68/2022. (II. 23.) 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 2022. évi közbeszerzési tervéről és közbeszerzési szakértő megbízásáról 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 egyetért azzal, hogy Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi 
közbeszerzési tervében jóváhagyott „tehergépjárművek és ágaprító berendezés beszerzése” tárgyú 
árubeszerzés közbeszerzési feladatainak ellátására dr. Dóka Zsolt egyéni ügyvéd (2000 Szentendre, 
Széchenyi tér 35. I/6.) árajánlatát fogadja el és bízza meg nettó 600.000,- Ft + ÁFA értékben. A 
szolgáltatás ellenértéke a Hatvan és Térsége Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
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: 2022. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
és a Szelektív Nonprofit Kft. közötti vagyonkezelési 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
69/2022. (II. 23.) 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 és a Szelektív Nonprofit Kft. közötti vagyonkezelési 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 Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja támogatja, hogy a Szelektív Nonprofit Kft. és a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között 2017. 
november 15. napján létrejött vagyonkezelési szerződés szerinti vagyonkezelői jog ellenértékének 
összege 8.000.000,- Ft + Áfa összegre módosuljon. 
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. 
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Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
rendelettervezet elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
70/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 
elfogadásáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek. 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségéről 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
71/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt 
táblázat szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
rendelettervezet elfogadásáról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
72/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 
19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű 
alapítvány támogatásáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
73/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű 
alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20.599.000,- Ft (azaz Húszmillió-
ötszázkilencvenkilencezer forint) támogatást nyújt az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola 
támogatására” elnevezésű alapítvány (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a Hatvani Szent 
István Sportiskolai Általános Iskola „Bosch” osztályok működésével kapcsolatos többletköltségek 
biztosítására, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Határidő: március 10. (a támogatási szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű 
alapítvány 2021. évi támogatási maradványösszegének 2022. évi felhasználásáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
74/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” elnevezésű 
alapítvány 2021. évi támogatási maradványösszegének 2022. évi felhasználásáról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi az „Alapítvány a hatvani I. István 
Általános Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a 
2021. évben kiutalt támogatási összegből fel nem használt 5.242.380,- Ft maradványösszegnek a  2022. 
évben, és a támogatási szerződésben felsorolt működési feladatoktól eltérően felhalmozási célra történő 
felhasználását. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal egyes szabályzatainak jóváhagyásáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
75/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Polgármesteri Hivatal egyes szabályzatainak jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Polgármesteri Hivatal alábbi, 
2022. március 1-jén hatályba lépő szabályzatait: Számviteli politika, Számlarend, Pénzkezelési 
szabályzat, Kötelezettségvállalási szabályzat, Cafeteria szabályzat, Gazdálkodási Iroda ügyrendje, 
Integrált kockázatkezelés eljárásrendje, Belső kontrollrendszer szabályzat, A közérdekű bejelentések, 
panaszok kezelésének eljárásrendje, és Megállapodás a pénzügyi-gazdasági feladatok, a 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. 
 
Határidő: 2022. március 1. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/15. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 
visszavásárlási jogról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
76/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/15. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 
visszavásárlási jogról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/16 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Tabán út 22. IV/15. szám alatti lakás elővásárlási és visszavásárlási jogának ingatlan-
nyilvántartásból történő törléséhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja tekintettel az 5 
éves határozott időtartam lejártára. 
 
Határidő: 2022. február 28. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Beszámoló a közterület-használat 2021. évi ellenőrzésének eredményességéről 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
77/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (3) 
bekezdése alapján a közterület használat ellenőrzésének eredményességéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
20. napirendi pont 
Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
határozatainak végrehajtásáról 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
78/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2021. évben átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés  a hatvani 5040 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett szolgalmi joggal kapcsolatos 
döntésről 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
79/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5040 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett szolgalmi joggal 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5034/2, 5037/1, 5037/2, 5040 hrsz.-ú 
ingatlanoknak a határozat mellékletét képező 630477/2021 iktatószámú változási vázrajz szerinti  
telekalakításával kapcsolatosan a hatvani 5040 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 6. számmal jelölt 291 m2  
területet érintő szennyvízvezetési szolgalmi jog törléséhez nem járul hozzá, azonban a szolgalmi jog 
telekalakításával kapcsolatos átvezetéséhez hozzájárulását adja azzal a tájékoztatással, hogy  
változtatási tilalmat rendelt el a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati 
rendelettel az érintett ingatlanokra vonatkozóan. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés közterületen történő használt sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos döntésekről 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
80/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a közterületen történő használt sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a H-bio Kft. 
(székhely: 9025 Győr, Bécsi út 14.) használt sütőolaj és sütőzsír gyűjtése céljából 1 db 240 literes 
gyűjtőedényt helyezhessen ki a Hatvan, Batthány utcában található üveghulladék-gyűjtő szigethez 
legfeljebb 6 hónapra tesztüzem jelleggel azzal, hogy a H-bio Kft. gondoskodik az összegyűlt használt 
sütőolaj és sütőzsír megfelelő gyakorisággal történő elszállításáról, vállalja a gyűjtőkonténer és 
környezetének tisztán tartását, valamint az esetleges károkért felelősséget vállal.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges egyeztetések lefolytatására 
és a megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2022. március 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
81/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a közterületen történő használt sütőolaj gyűjtésével 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 hozzájárulását adja ahhoz, hogy a CseppetSem! 
Program keretében a Biotrans Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12.) használt sütőolaj 
és sütőzsír gyűjtése céljából 1 db 800 literes gyűjtőedényt helyezhessen ki a Hatvan, Batthány utcában 
található üveghulladék-gyűjtő szigethez legfeljebb 6 hónapra tesztüzem jelleggel azzal, hogy a Biotrans 
Kft. gondoskodik az összegyűlt használt sütőolaj és sütőzsír megfelelő gyakorisággal történő 
elszállításáról, vállalja a gyűjtőkonténer és környezetének tisztán tartását, valamint az esetleges károkért 
felelősséget vállal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges egyeztetések lefolytatására 
és a megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2022. március 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány megbízási szerződésének 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
82/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány megbízási szerződésének 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvánnyal 
(székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 28.) a Hatvan város közigazgatási területéről a gyepmester által 
begyűjtött ebek átvételével és az átvett ebek átvételtől számított 15 napig történő tartásával kapcsolatos 
feladatok ellátására vonatkozóan megkötött megbízási szerződést módosítja a kóbor állat befogásával, 
tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes 
szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, valamint olyan 
módon, hogy a szerződésben szereplő 660.000,- Ft/hó (áfamentes) megbízási díj megemelésre kerül 
850.000,- Ft/hó (áfamentes) megbízási díjra. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
került. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal (megbízási szerződést módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés a 2022. évi útkarbantartási feladattervről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
83/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2022. évi útkarbantartási feladattervről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a 
városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen betervezett bruttó 62.000.000,- Ft 
összeget az alábbi feladatok szerint osztja fel:  
 

2022. évi útkarbantartási feladatterv 

Megnevezés Előirányzat 

Útkarbantartás (kátyúzás) 30.000.000,-Ft 

Földutak karbantartása 16.967.744,-Ft 

Jelzőlámpák üzemeltetése 1.032.256,-Ft 

Burkolati jelek festése 3.000.000,-Ft 

Tartalék keret 11.000.000,-Ft 

Összesen: 62.000.000,-Ft 

Határidő: 2022. december 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
84/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, 
Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében 
lévő utak útjavítási munkáival bruttó 30.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt az alábbi egységárak figyelembevételével: 
 
1.) Úthiba javítása és lezárása bitumenemulzióval, homokszórással: 14.732,- Ft/m2 
2.) Úthiba javítása és lezárása bitumenszalaggal: 16.027,- Ft/m2 
 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
26. napirendi pont 
Beszámoló a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetőjének 
közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
85/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetőjének 
közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Kft., mint a 
köztemetők üzemeltetője beszámolóját a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 
közszolgáltatással összefüggő 2021. évi bevételeiről és kiadásairól. 
 
Határidő: azonnal (elfogadásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
27. napirendi pont 
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. évi 
felhasználásra 
(Beszámoló 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
86/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. 
évi felhasználásra tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal (elfogadásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
87/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. 



54 
 
évi felhasználásra tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználására 
vonatkozó tervezetet elfogadja az alábbiak szerint: 

 Lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés          6.200.000,- Ft 
 „Tiszta, virágos Hatvanért” és „A legszebb konyhakertek” versenyek 

 lebonyolítása  1.700.000,- Ft 
 Lakossági tudatformálás  100.000,- Ft 
  

Határidő: 2022. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
28. napirendi pont 
Beszámoló a 2021. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. évi  
keret felhasználására 
(Beszámoló 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
88/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2021. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. 
évi keret felhasználására tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 
2021. évi felújítási keretének felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
89/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2021. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. 
évi keret felhasználására tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 
2022. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének a határozat melléklete szerinti 
tartalommal való felosztását. 
 
Határidő: 2022. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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29. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának 
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy név szerinti szavazás lesz, és átadta a szót Hatvan város 
jegyzőjének. 
 
dr. Kovács Éva jegyző 
Tisztelt Bizottság! A közbeszerzésekről szóló törvény szerint, amennyiben az ajánlatkérő az 
önkormányzat volt, az eljárást lezáró döntés meghozatalához szükséges a név szerinti szavazás. „ABC” 
sorrendben kérdezem a bizottsági tagokat: 
 
-Bagi Miklós:   -IGEN, 
-Kondek Zsolt: -IGEN, 
-Papp István:  -IGEN. 
 
Köszönöm szépen, három igennel elfogadva a határozati javaslat. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
90/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának 
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 319/2021. (XII. 16.) számú képviselő-
testületi határozat alapján indult, „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence 
hidegburkolatának felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója nyertes ajánlattevőnek a 
Füzeséri Építő Zrt.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 
az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján 
alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz nettó 74.937.342.-Ft + ÁFA, összesen 
bruttó 95.170.424.-Ft összesített ajánlati árnak, összesen 18 hónap jótállásnak, továbbá a 
munkaterületen a kommunális hulladék szelektív módon történő gyűjtésének a vállalását 
tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez a pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre került. 
 
Határidő: 2022. március 5. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Rengeteg helyen jártam, nem engedik le a vizet, és nem megy tönkre. Bejegesedik a teteje, és a szélén 
nem fagy a medence oldalához, így nem nyomja szét, illetve nem fagy fel a medence, a ragasztó. 
 
Török Éva ügyvezető  
Igazából az összes többi medencénél mi is ezt az eljárást alkalmazzuk, de ennél a medencénél olyan rossz 
volt már a burkolat, hogy mindenképpen muszáj volt évek óta leengedni, mert feláznak a csempék. Úgy 
gondolom, ha ezt a burkolatot felújítjuk, és ép lesz, akkor már meg tudjuk oldani, hogy ne kelljen 
leengedni a vizet. 
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30. napirendi pont 
Előterjesztés a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
91/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 56.394.769.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 71.621.356.-Ft.  
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 35.810.678.-Ft összegben pályázati 
forrásból biztosított, az azon felül szükséges bruttó 35.810.678.-Ft Hatvan Város Önkormányzata 2022. 
évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Futópálya kialakítása” elnevezésű, nettó 
56.394.769.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 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.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Vojtek Nikoletta, pályázati ügyintéző; 
4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2022. március 14. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról  
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
92/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP Plusz-1.3.1.-21 
kódszámú, „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhívásra, amelynek célja 
többek között a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 
elkészítése. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 
80 millió Ft lehet. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal 
kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2022. március 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
93/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP Plusz-1.3.1.-21 kódszámú, „Fenntartható 
városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Rátkai Attila városi főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető; 
5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 
 
Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
32. napirendi pont 
Előterjesztés a „Nemzeti Tehetség Program” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat 
utólagos jóváhagyásáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
94/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Nemzeti Tehetség Program” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat 
utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a támogatási kérelem 
benyújtását a „Tehetségbarát Önkormányzat” Díj elnevezésű pályázati felhívásra. Az elnyerni kívánt 
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díjjal járó támogatás 1 500 000 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges további dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
33. napirendi pont 
Előterjesztés a „Családbarát Hely tanúsító védjegy” megújításáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
95/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Családbarát Hely tanúsító védjegy” megújításáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Családbarát Hely tanúsító védjegy” megújítására 
pályázatot nyújt be a Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) vonatkozásában. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
34. napirendi pont 
Előterjesztés a 45/2022. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
96/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 45/2022. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 45/2022. (I. 27.) számú határozatát módosítja, és 
annak szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra, amelynek célja a hatvani 
4930 hrsz-ú, természetben a Hatvan, Batthyány utca 5. és 44. számú ingatlan között található 
szakaszának felújítása. A pályázat becsült összköltsége bruttó 80.295.608,- Ft. Az igényelt támogatási 
összeg 40.000.000,- Ft. A pályázat benyújtásához 40.295.608,- Ft pályázati önerő szükséges. A 
szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
35. napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak az öt 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
97/2022. (II. 23.) 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 Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól 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 támogatja a Szelektív Nonprofit Kft. és a Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás közötti 2017. november 13. napján 977-
106/2017. iktatószámon megkötött és jelenleg hatályban és érvényben lévő vagyonkezelési szerződés 
azon módosítását, hogy a vagyonkezelési díj  2022. évtől 5.000.000 Ft + ÁFA-ról  8.000.000 Ft + ÁFA-
ra, azaz 3.000.000 Ft + ÁFA-val kerüljön megemelésre. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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, valamint a Társulási 
Megállapodás módosítását aláírja. 
 
Határidő: 2022. március 3. társulási tanács ülése, vagy megismételt ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
98/2022. (II. 23.) 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 Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól 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 minősített többséggel elfogadja a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának a jelen előterjesztés 
mellékletét képező módosítását. 
Hatvan Város Önkormányzata 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, valamint a Társulási 
Megállapodás módosítását aláírja. 
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Határidő: 2022. március 3. társulási tanács ülése, vagy megismételt ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
99/2022. (II. 23.) 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 Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól 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 tanácsi ülésen 
igennel szavaz a Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról jelen határozat 1. számú és 2. számú 
melléklete szerinti részletezett tartalommal, a következő főösszegekkel: 

A Társulás 2022. évi kiadási és bevételi fő összege 2.983.670.262,- Ft 

ebből: 
A) - 2022. évi működési bevétel: 15.285.362,- Ft 

- 2022. évi működési kiadás: 15.285.362,- Ft 
B) - 2022. évi felhalmozási bevétel: 2.968.384.900,- Ft 

- 2022. évi felhalmozási kiadás: 2.968.384.900,- Ft 
C) A társult önkormányzatok 2022. évi működési hozzájárulása 105. 000,- Ft/év.  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét, hogy a 
társulási tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási 
tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen az előterjesztésnek megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 
Határidő: 2022. március 3. társulási tanács ülése, vagy megismételt ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
100/2022. (II. 23.) 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 Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól 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 tanácsi ülésen 
igennel szavaz a Társulás a 2022. évi belső ellenőrzési terve elfogadásáról az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, 
hogy a soron következő társulási tanács ülésen igennel szavaz a Vincent Auditor Kft. (székhely: 2373 
Dabas, Tavasz u. 3., képviseli: Lisztes-Tóth Linda) belső ellenőrzési feladat ellátásával kapcsolatos 
megbízásáról, 190.000,- Ft + ÁFA összegben. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
társulási tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási 
tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határidő: 2022. március 3. társulási tanács ülése, vagy megismételt ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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101/2022. (II. 23.) 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 Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól 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 2022. évi közbeszerzési tervének az elfogadásáról az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerinti tartalommal.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
társulási tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási 
tanácsi ülésen vagy a megismételt ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határidő: 2022. március 3. társulási tanács ülése, vagy megismételt ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 

36. 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 két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
102/2022. (II. 23.) 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 Temető utca és a Báthori István utcai kereszteződésénél 2 db forgalomtechnikai tükör kerüljön 
elhelyezésre a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2022. március 20. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
103/2022. (II. 23.) 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 Napsugár Óvoda Gódor Kálmán utcai épülete előtti burkolati jelek kerüljenek átfestésre a 
határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2022. április 30. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
37. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágási kérelmekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
104/2022. (II. 23.) 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 2015 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Attila u. 12. számú ingatlan előtt található 1 db hársfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 
db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Kosztolányi úton. 

Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

105/2022. (II. 23.) 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 3831/15 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 
Hatvan, Kertész u. 99. számú ingatlan előtt található 1 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
növény 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Kosztolányi úton. 

Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

106/2022. (II. 23.) 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 területen, természetben a Hatvan, Hatvany Irén u. 2. számú 
ingatlan előtt található 1 db csavart fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db kőrisfa 
ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
107/2022. (II. 23.) 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 utólagosan 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5235/22 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Hatvany 
Irén u. 2/A. számú ingatlan előtt a Hatvani Szolgáltató Kft. közreműködésével a Hatvani Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság munkatársai által balesetveszély miatt kivágott 1 db közönséges lucfenyő 
kivágásához azzal, hogy a növény 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
 
 



63 
 
 
 
38. napirendi pont 
Egyebek 
 
Rékasi Éva osztályvezető 

 
Pályázatbontás 

 
A 2022. január 26-i bizottsági ülésen, a Balassi Bálint út 3. szám alatti ingatlanon lévő 2 db 
irodahelyiség bérbeadására szóló pályázat került kiírásra, melynek leadási határideje február 16. déli 12 
óra volt. Egyetlen pályázat érkezett (osztályvezető asszony kibontja a pályázatot) 
a Heves Megyei Kereskedelmi – és Iparkamara részéről, a pályázati kiírásnak megfelelően vállalják a 
bérleti díj megfizetését, az alapdíj megfizetését, elfogadják a helyiségek használati feltételeit a kiírás 
szerinti 3 éves időtartamra, a csatolt dokumentumok megfelelőek, tehát javasolható, hogy a bérbeadás 
megtörténjen részükre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ingatlan 
bérbeadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
108/2022. (II. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” 
alcím alatti 13 b. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a hatvani 2980 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Balassi B. út 3. szám alatti ingatlan egy részét 2022. március 1-jétől 2025. 
január 31-ig, három éves határozott időtartamra a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.) részére havi bruttó 63.500,- Ft, azaz bruttó Hatvanháromezer-ötszáz forint 
bérleti díj megfizetése ellenében bérbe adja. 
 
Határidő: 2022. február 28. (értesítésre, szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
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 37 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Kondek Zsolt              Papp István 

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


