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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. március 30-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 
Palik Józsefné   bizottsági tag 
Marján János   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 
Krémer Dániel   Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető 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 5 tagja jelen van, a bizottság határozatképes. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen.  
Az elnök kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel az alábbi előterjesztéseket a meghívóban szereplő 
napirendi pontok elé: 

- Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új 
ügyvezetővel kötendő munkaszerződésről 

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

- Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
munkaviszonyának megbízási szerződésre történő módosításáról 

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

 
- Előterjesztés a Liszt Ferenc Művelődési Házban az ideiglenes orvosi rendelők céljára kialakított 

helyiségek visszaalakításáról   
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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- Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy az új napirendek felvételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
  
140/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
2022. március 30-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 
N A P I R E N D E K 
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

2. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
munkaviszonyának megbízási szerződésre történő módosításáról 

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

 
3. Előterjesztés a Liszt Ferenc Művelődési Házban az ideiglenes orvosi rendelők céljára kialakított 

helyiségek visszaalakításáról   
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
4. Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő 3 - 4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 3 - 4. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társágok 
közötti támogatási szerződések megkötéséről 

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

6. Előterjesztés az Art Cafe 60 Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés a TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatásról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
8. Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli támogatásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 6 - 8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 6 - 8. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
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9. Előterjesztés bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanok vásárlásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rékasi Éva Számv., Vagyonnyilv.- és kezelési osztályvezető 

 
10. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Református Egyházközség 

részére 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
11. Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hatvan város területén végzett munkájáról és fejlesztési 

terveiről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Újhatvani egészségházban váróhelyiségek 
lehatárolásához 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

13. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlan vízellátása és 
szennyvíz elvezetése érdekében, valamint szolgalmi jog alapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Futball Club Hatvan egyesület részére 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
17. Előterjesztés a hatvani 2603 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 11 - 17. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 11 - 17. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

18. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

19. Előterjesztés a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázat utólagos 
jóváhagyásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

20. Előterjesztés a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 
elfogadásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)       

Előterjesztő 18 - 21. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  
Előadó 18 - 21. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető      
  

22. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanokra és közterületekre illegálisan elhelyezett 
hulladékok felszámolásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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23. Előterjesztés térkőburkolatok javítási munkáiról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágási kérelmekről 

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

 
25. Egyebek 

 
Határidő: 2022. március 30. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
  
1. napirendi pont 
Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a négy határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
141/2022. (III. 30.) 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 Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 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.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy dr. Borbás Zsuzsanna Éva 3060 Pásztó, Dózsa 
György utca 12. szám alatti lakos ügyvezető 2022. március 28. napján kelt ügyvezetői tisztségről való lemondását 
2022. március 31. napjával tudomásul veszi, és részére a kifejtett ügyvezetéssel tevékenységével kapcsolatos 
felmentvényt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján megadja. 
A képviselő-testület hozzájárul a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság és dr. Borbás Zsuzsanna Éva között 2018. január 31. napján létrejött munkaszerződés 2022. 
március 31. napjával történő közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó – a határozat 
mellékletét képező – okirat aláírására. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
142/2022. (III. 30.) 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 Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 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.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:21. § (3) bekezdése alapján a társaság ügyvezetőjének Krémer Dániel 2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 



35 
 
3. szám alatti lakost 2022. április 1. napjától tartó határozatlan időtartamra megválasztja akként, hogy Krémer 
Dániel az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatait a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján 2022. április 1. napjától 
kezdődően határozatlan időtartamra munkaviszony keretében látja el. Munkabére: havi bruttó 700.000,- Ft, azaz 
havi bruttó Hétszázezer forint. Krémer Dániel ügyvezető a céget önállóan jegyzi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Krémer Dániellel a határozat melléklete 
szerinti tartalommal megkötendő munkaszerződés aláírására. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
143/2022. (III. 30.) 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 Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 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.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat, és a cég cégbírósági változásbejegyzési eljárásával 
járó egyéb okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
144/2022. (III. 30.) 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 Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről 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, Krémer Dániel részére a határozat mellékletében 
meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
munkaviszonyának megbízási szerződésre történő 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
145/2022. (III. 30.) 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 ügyvezetője 
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munkaviszonyának megbízási szerződésre történő módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság ügyvezetőjével, Krémer Dániel 2096 Üröm, Radnóti 
Miklós utca 3. szám alatti lakossal 2019. november 26. napjával megkötött munkaszerződést 2022. március 31. 
napjával közös megegyezéssel megszünteti a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal és ezzel 
egyidejűleg vele az ügyvezetői feladatok ellátására havi bruttó 50.000,- Ft megbízási díj fizetése mellett 
megbízási szerződést köt 2022. április 1. napjával a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaviszonyt közös megegyezéssel 
megszüntető okirat és a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Liszt Ferenc Művelődési Házban az ideiglenes orvosi rendelők céljára kialakított helyiségek 
visszaalakításáról   
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Egy kérdésem lenne. Elég gyakran járok oda ki, és a nagyteremben, illetve a várakozóban mérhetetlenül dohos 
szag van. Ott vizes lehet, mert olyan dohos szag van, hogy őrület, mintha vizes lenne az épület. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A nagyteremben tapasztalható vizesedés, ennek a munkának a keretében, ez is javításra kerül. Hátsó falon van 
egy keskeny sáv, ahol a vizesedés nyomai tényleg tapasztalhatóak, úgyhogy ezt most orvosoljuk. Amikor 
leszigetelték az épületet, sok nedvesség bent maradt az épületben. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Egy idő után távozik a víz az épület falaiból, kiszellőzik, de meg kell oldani a megfelelő szellőzést. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
146/2022. (III. 30.) 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 hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Liszt Ferenc 
Művelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros Lázár utca 6-8.) épületében a pályázati forrásból felújított közösségi 
terek szak- és szerelőipari, visszaalakítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 2.067.560,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen 2.067.560,- Ft összeg erejéig 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a három határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
147/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) megkötött Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt 
megvalósítására vonatkozó szerződést az energiahatékonysági fejlesztésben érintett önkormányzatok körének 
változását elfogadva közös megegyezéssel módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt Konzorciumi 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2022. április 30. (az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
148/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 282/2021. (XI. 25.) számú határozatát a következők szerint 
módosítja: 

A „6. Szennyvíztisztító telepen 2 db légfúvó cseréje 

A 6. pontban foglalt beruházáshoz Hatvan Város Önkormányzata nettó 17.500.000,- Ft önerőt biztosít, melynek 
fedezete a bérleti díj.” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „6. Szennyvíztisztító telepen 2 db légfúvó cseréje 

A 6. pontban foglalt beruházáshoz Hatvan Város Önkormányzata biztosítja a projekt beruházás önerejét, nettó 
17.500.000,- Ft-ot, valamint a beruházás nettó 35.000.000,- Ft összegének 9.450.000,- Ft összegű ÁFA 
költségét.” 

 Határidő: 2022. április 8. (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
149/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú projekt megvalósításának tárgyában 
egyedi vállalkozási szerződést köt. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2022. április 30. (a szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társágok közötti 
támogatási szerződések megkötéséről 



38 
 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
150/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társágok közötti 
támogatási szerződések megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója támogatási szerződést köt a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 14.400.000,- Ft, illetve 
a 2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg 
erejéig támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 

151/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társágok közötti 
támogatási szerződések megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.szám: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója támogatási szerződést köt Hatvani Közétkeztetési Kft.-
vel a szerződés aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 20.000.000,- Ft, illetve a 2022. 
évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig 
támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
152/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társágok közötti 
támogatási szerződések megkötéséről 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 Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója támogatási 
szerződést köt a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a szerződés 
aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 207.227.000,- Ft, illetve a 2022. évi költségvetésre 
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a 
társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 

153/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társágok közötti 
támogatási szerződések megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg.szám: 10-
09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója támogatási szerződést köt Hatvani Sportcsarnok 
Üzemeltető Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 20.297.000,- Ft, illetve 
a 2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg 
erejéig támogatást nyújt a társaság részére.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
154/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társágok közötti 
támogatási szerződések megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.szám: 10-09-037769, 

székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója támogatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel a 
szerződés aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 422.328.000,- Ft, illetve a 
2022. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg 
erejéig támogatást nyújt a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.szám: 10-09-037769, 

székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója fejlesztési támogatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató 
Kft.-vel a szerződés aláírásának napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2022. évre vonatkozóan 5.000.000,- Ft, illetve a 2022. 
évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott keretösszeg 
erejéig fejlesztési támogatást nyújtok a társaság részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fejlesztési támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés az Art Cafe 60 Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
155/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az Art Cafe 60 Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Art Cafe Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Batthyány utca 39.) által a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02286 azonosítószámú pályázaton elnyert támogatását 
8.000.000,- Ft keretösszegben visszatérítendő támogatásként előfinanszírozza. A projekt befejezését, valamint a 
záró kifizetési igény Magyar Államkincstár általi jóváhagyását és pénzügyi teljesítését követően az egyesület 8 
napon belül köteles visszafizetni az önkormányzat részére a támogatás teljes összegét, azaz 8.000.000,- Ft-ot. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egyesülettel kötendő támogatással kapcsolatos 
kölcsön szerződés aláírására.  

A szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény előirányzatában rendelkezésre 
áll. 

Határidő: 2022. április 15. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

7. napirendi pont 
Előterjesztés a TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatásról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
156/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 180.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt a TILMA a 
Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 7.; Adószám: 18592601-1-10; 
nyilvántart.sz.: 10-01-0001005) részére, az alapítvány művészeti kiadványának nyomdai költsége egy részének 
fedezetére. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.   (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. április 25. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli támogatásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Ennek az alapítványnak én vagyok az elnöke, úgyhogy ebben a témában én nem szavaznék. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
157/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Tűzkerék Alapítvány részére nyújtandó pénzbeli támogatásról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 150.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt a Hatvani 
Tűzkerék Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; Adószám: 18577158-1-10; nyilvántart.sz.: 10-01-
0000509) részére, az alapítvány által 2022. május 14-én rendezendő szakmai napon történő vendéglátás 
költségeinek fedezetére. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. április 20. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanok vásárlásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megnyertük a pályázatot. Elég sokan jönnek lakni Hatvanba. A bölcsőde építéshez meg kell vásárolni a 
szomszédos telkeket a vasút felé. 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Már régóta dolgozunk ezen, az egész MÁV kertészetet szerettük volna, de olyan feltételeket támasztott a MÁV, 
hogy a vezetékek kiváltása lett volna 150 millió forint. Ezeken a területeken talán nem kell vezetékeket kiváltani, 
csak kisebb összeget kell majd fizetni érte. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
És ha nem váltanánk ki, hanem biztosítanánk a szolgalmi jogokat a vezetékekre? 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Nem mennek most bele. Nekik az üzemeltetési biztonság miatt kell állítólag, ez a válasz jött vissza már jó egy 
évvel ezelőtt. Akkor nagyon sokat dolgoztunk rajta, előkészítésre kerültek a vázlattervek, hogy hány területre 
lenne megosztva. Később kitakaríttatuk, kár lenne, ha az enyészeté lenne. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
158/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanok vásárlásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bölcsőde építése céljából a Magyar Állam tulajdonában álló 
hatvani 2600/5 hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 1 ha 2332 m2 nagyságú ingatlan Nemzeti Földügyi Központ, mint 
tulajdonosi joggyakorló által készíttetett értékbecslés alapján közölt vételárát, azaz a bruttó 38.575.000,- Ft 
összeget elfogadja és vételi szándékát fenntartja.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az önkormányzati tulajdonba kerülés érdekében 
a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint az adás-vételi szerződés aláírására.    
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.  (II. 25.) 
önkormányzati rendelet 5.  mellékletében a felhalmozási kiadások között 37.230.000,- Ft összegig a BOSCH 
együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás költséghelyen, valamint 1.345.000,- Ft összegig a 
2022. évi útfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. április 30. (vételiár elfogadásáról és az ajánlat fenntartásáról tájékoztató megküldése) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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159/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanok vásárlásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bölcsőde építése céljából a Magyar Állam tulajdonában álló 
hatvani 2600/2 hrsz.-ú, kivett saját használatú út megnevezésű, 527 m2 nagyságú ingatlan önkormányzati 
tulajdonba kerülése érdekében vételi ajánlatot tesz az ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi jogokat gyakorló 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé az ANZSO 2001. Kft. által készített értékbecslésben meghatározott bruttó 
6.350.000,- Ft értéken. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az önkormányzati tulajdonba kerülés érdekében 
a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint az adás-vételi szerződés aláírására.    
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.  (II. 25.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között 6.350.000,- Ft összegig a 2022. évi 
útfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. április 30. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Református Egyházközség részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslat „A” illetve „B” változatáról. Először az „A” változat került szavaztatásra, melyet a bizottság elfogadott, 
így a „B” változat nem került szavaztatásra.   
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
160/2022. (III. 30.) 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 hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani Református 
Egyházközség 2022. május 21-én 12.00 és 18.00 óra között a Hatvan, 5227/1 hrsz. alatt, természetben a Kossuth 
tér déli térrészét, 300 m2 területen Keresztény Fesztivál című rendezvény céljából díjfizetési kötelezettség alóli 
mentesítéssel használja. 
 
Határidő: 2022. május 21. (a hatósági engedély kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hatvan város területén végzett munkájáról és fejlesztési 
terveiről 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
161/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hatvan város területén végzett munkájáról és fejlesztési terveiről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2021. évi 
beszámolóját a Hatvan város területén végzett munkájáról, valamint a rövid és hosszú távú fejlesztési terveiről.  
 
Határidő: azonnal (elfogadásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Újhatvani egészségházban váróhelyiségek 
lehatárolásához 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
162/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Újhatvani egészségházban váróhelyiségek 
lehatárolásához tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Dr. Gondos Edit és Dr. Nemes 
Károly fogorvosok részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2605/3 helyrajzi számú, 
természetben a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. szám alatti Újhatvani egészségházban a háziorvosi és 
fogorvosi betegváró helyiségek lehatárolásához azzal, hogy egy 100/210 cm-es ajtó is beépítésre kerül. 
A tervezett beruházás során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat maradéktalanul be kell 
tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
Hatvan Város Önkormányzata a beruházók részére semminemű térítést nem fizet.  
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlan vízellátása és 
szennyvíz elvezetése érdekében, valamint szolgalmi jog alapításáról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
163/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlan vízellátása és szennyvíz 
elvezetése érdekében, valamint szolgalmi jog alapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Spirit Ingatlan Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Szent Imre tér 
21.) által benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlan vízellátása és 
szennyvíz elvezetése érdekében szükséges közművezetékek elhelyezése érdekében a Hatvan Város 
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Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 0369/15, 0368/3, 0368/4, 0361/4, 0362/2, 0368/5 és 0369/5 hrsz.-ú 
ingatlanok vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulást ad azzal a feltétellel, hogy a hatvani 0369/23 hrsz.-ú 
ingatlan mindenkori tulajdonosának Hatvan Város Önkormányzatával az ivóvíz és szennyvízvezetékekre 
vonatkozó szolgalmi jog alapítására megállapodást kell kötnie, és az értékbecslésen alapuló szolgalmi jog értékét 
a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosának Hatvan Város Önkormányzata részére meg kell 
fizetnie.  
 
A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hatvani 0369/23 hrsz.-ú ingatlan javára 
bejegyzésre kerülő ivóvíz és szennyvízvezetékek szolgalmi jog alapításához szükséges eljárási cselekmények 
lefolytatására, azzal, hogy a megállapodást az aláírását követő rendes testületi ülésre a megállapodást utólagos 
jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb 1 évig érvényes. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Futball Club Hatvan egyesület részére 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
164/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Futball Club Hatvan egyesület részére tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Futball Club Hatvan 
egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló 
hatvani 5109/2 helyrajzi számú, természetben a 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. szám alatti Hatvani Kodály 
Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola területén lévő tornaterem és kiszolgáló helyiségek 
átalakítási és felújítási munkáihoz.  
A beruházás során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
Az Egyesület a beruházást saját kockázatára jogosult elvégezni. Hatvan Város Önkormányzata sem tulajdonjogi, 
sem kötelmi igényt nem ismer el. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a három határozati 
javaslatról. 
 



45 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
165/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2022. 
évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 152/2022. (II. 24.) 
számú képviselő-testületi határozatot a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
166/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint út 25. szám alatti épület elektromos 
hálózatának tervezésével és felújításával a LEDVILLSZER Kft.-t (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza 
meg bruttó 2.984.500,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben az intézményfelújítás költséghelyen a tartalékkeret terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
167/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) épületéhez a hátsókert irányába kapcsolódó 80 m2 felületű védőtető héjazatának cseréjével a 
Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.247.900.- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
 
 
 



46 
 
168/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MONITORING-TÁVFELÜGYELET Kft.-vel megkötött 
vagyonvédelmi-távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti megbízási szerződést 2022. április 1-jétől a társaság 
38 %-os díjemelését elfogadva közös megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt vagyonvédelmi-
távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti megbízási szerződés aláírására. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a 2/d. melléklet „Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2022. évi 
egyéb szakfeladatok tervezése Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.” költséghelyen rendelkezésre áll. 

  
 Határidő: 2022. április 30. (a szerződések módosítására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
169/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MONITORING-TÁVFELÜGYELET Kft.-vel megkötött 
karbantartási szerződést 2022. április 1-jétől a társaság 38 %-os díjemelését elfogadva közös megegyezéssel 
módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt karbantartási 
szerződés aláírására. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a 2/d. melléklet „Önkormányzathoz és Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2022. évi 
egyéb szakfeladatok tervezése Riasztó-Monitoring Távfelügyeleti Kft.” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

 Határidő: 2022. április 30. (a szerződések módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 2603 helyrajzi számú ingatlannal 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
170/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani 2603 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Svába Szilárd és Svába Ferenc 3000 Hatvan, 
Tabán út 63. sz. alatti kérelmezők javára nem mond le a közhiteles ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
elővásárlási jogáról a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földügyi Központ (székhely: 1149 Budapest, 
Bosnyák tér 5.) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, hatvani 2603 hrsz.-ú szántó művelési ágú 39305 m2 nagyságú 
ingatlanra vonatkozóan, mivel az ingatlan adás-vételével kapcsolatos információkról a felek a szükséges 
tájékoztatást nem adták meg. 
 
Határidő: 2021. április 15. (tájékoztatás megküldése) 
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
171/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani 2603 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti 
Földügyi Központ (székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, hatvani 2603 
hrsz.-ú szántó művelési ágú 39305 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjogát a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján ingyenesen kívánja megszerezni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tulajdonjog megszerzéséhez és az ingatlan-
nyilvántartási átvezetéshez szükséges eljárási cselekmények elvégzésére.  
 
Határidő: 2021. május 6. (kérelem benyújtása)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
172/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés szerinti, a 
2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2022. március 31. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
173/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a "Bölcsődei nevelés fejlesztése" tárgyú 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 bruttó 347 018 613 Ft pályázati 
támogatás iránti kérelem benyújtását az RRF-1.1.2-2021 kódszámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című 100 % 
támogatási intenzitású pályázati felhívásra, melynek célja a Hatvan Város Önkormányzat a tulajdonában álló 
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hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon lévő Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 
területén elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 
A szükséges pénzügyi forrás pályázati forrásból biztosított. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
174/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a "Bölcsődei nevelés fejlesztése" tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lechner Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1111 Budapest, 
Budafoki út 59.) együttműködési megállapodást köt, melynek célja a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című 
pályázati felhívás keretében az önkormányzat által benyújtott pályázat megvalósítása. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2022. április 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
175/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a "Bölcsődei nevelés fejlesztése" tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Családbarát Magyarország Központtal (székhely: 1134 
Budapest, Tüzér utca 33-35.) együttműködési megállapodást köt, melynek célja a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” 
című pályázati felhívás keretében az önkormányzat által benyújtott pályázat megvalósítása. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2022. április 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés  a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
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176/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elfogadásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú, „Fenntartható 
városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhíváshoz kapcsolódóan elkészült Hatvan város Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégiáját és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanokra és közterületekre illegálisan elhelyezett 
hulladékok felszámolásáról  
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
177/2022. (III. 30.) 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 Hatvan város területén az 
önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanokon és közterületeken illegálisan elhelyezett hulladékok 
gyűjtéséhez konténer bérbeadásával, a hulladékok vonatkozó előírások szerinti, szakszerű elszállításával és 
ártalmatlanításával/kezelésével az NHSZ Tatabánya Zrt.-t (székhely: 2800 Tatabánya II., Erdész u. "E".) bízza 
meg legfeljebb bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés térkőburkolatok javítási munkáiról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
178/2022. (III. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kossuth téren lévő megsüllyedt 
térkőburkolatok helyreállítási munkáival összesen 425 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 
Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízza meg bruttó 3.422.015,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágási kérelmekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a négy határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
179/2022. (III. 30.) 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 
„Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” projekt keretében a hatvani 2995 hrsz.-ú földrészleten, 
természetben a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlanon mintegy 15 négyzetméternyi területen található 
bálványfák és sarjadékaik kivágásához. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
180/2022. (III. 30.) 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 5227/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Kossuth téren 1 db fenyőfa és 
1 db juharfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 1 db tiszafa és 1 db juharfa ültetésével kerüljenek 
pótlásra a Hatvan, Kossuth téren. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
181/2022. (III. 30.) 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 592 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Czóbel Béla u. 6. számú ingatlan 
előtt található 2 db meggyfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db gömbkőris fa ültetésével 
kerüljenek pótlásra a Hatvan, Kosztolányi úton. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
182/2022. (III. 30.) 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 2755 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú földrészleten, természetben a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú 
Művészeti Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 36.) területén 1 db akácfa és 1 db szilvafa 
kivágásához. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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25. napirendi pont 
Egyebek 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Kérdezni szeretném, hogy a bölcsőde területén, a parkolóban, a régi Profi felől, legalább másfél éve áll egy piros 
autó, ami teljesen le van amortizálódva, valószínű, hogy ellopták, és ott parkoltatják. Szeretném jelezni, hogy 
annak utána kell nézni.  
A másik, amit szeretnék kérdezni, a Hatvanas utcánál, illetve a tiszti lakótelepről jeleztek nekem, hogy a 
csapadékvíz átfolyót takarításkor a lakótelep udvarában kihagyták, nincs kitakarítva, valamihez hozzá se nyúltak 
már félig van. Plusz, ahogy van a Galéria, van egy szép új ház, meg szemben az emeletes, ott van egy vízelvezető 
lefolyó, szó szerint zubog a víz. Hogy csőtörés van, vagy szennyvíz, vagy mi lehet az, jó lenne utána nézni. Ki 
ellenőrzi, hogy kitakarítják-e rendesen? Területenként, vagy ha elvégezték a munkát? 
 
Schósz Gabriella irodavezető  
Igen. Közben is ellenőrzi a kolléga, meg utána is. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Légy szíves, tedd meg, hogy ha ellenőriz a kolléga, és takarítanak és számláznak is érte, akkor az rendesen ki 
legyen takarítva, mert például bent a tiszti lakótelepen teljesen dugig áll falevéllel, és most jön az eső, megáll a 
víz, alig tudnak parkolni. 
 
Schósz Gabriella irodavezető  
Megnézzük a tiszti lakótelepet! 
 
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 


