
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 18-án  
13:30 órakor megtartott rendkívüli nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Városháza emeleti nagyterme. 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 

 Horváth Richárd polgármester 
 Szinyei András alpolgármester 
 Gál Erzsébet  képviselő 
 Kondek Zsolt képviselő 

 Köves Gábor Nándorné képviselő 
 Palik Józsefné képviselő 
 Papp István képviselő 
 Smidné Vereb Julianna képviselő 
 Szabó Ottó képviselő 
 Tarsoly Imre képviselő 

 
Igazoltan volt távol:  

 Lestyán Balázs alpolgármester 
 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
Lukács László aljegyző 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
Katonáné Fülöp Gabriella hatósági irodavezető 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Rékasi Éva számviteli, vagyon-nyilvántartási és kezelési osztályvezető 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Siraki Tamásné költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 
Katona Béla informatikus, szavazógép-kezelő 
 
Jegyzőkönyvvezet ő: Püspökiné Horváth Melinda 
 

 
 

* * *  
 
 
Horváth Richárd polgármester 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön.  
Megállapítom, hogy 10 képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre 
vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, 
igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tart ózkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
1/2023. (I. 18.) számú  h a t á r o z a t a  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 18-i rendkívüli ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
2022. január 1. – 2022. november 29. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített 
éves záróbeszámolójáról 

2. Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos 
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

3. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége részére 

Előterjeszt ő, előadó az 1-3. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
 
 

* * *  
 
 
1. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2022. JANUÁR 1. – 2022. NOVEMBER 29. 
KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ EGYSZER ŰSÍTETT ÉVES 
ZÁRÓBESZÁMOLÓJÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását 
támogatta. 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
 
Horváth Richárd polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a 
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem 
volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással a 
határozatokat hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
2/2023. (I. 18.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad 
törzsbetét tulajdonosa) akként határoz, hogy a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. január 1. – 2022. november 29. közötti időszakra 
vonatkozó egyszerűsített éves záróbeszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 38 681 eFt 
egyező eszköz-forrásoldali mérlegfőösszeggel elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
3/2023. (I. 18.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) többségi tulajdonosa (az egészhez viszonyított 85/100-ad 
törzsbetét tulajdonosa) akként határoz, hogy a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. január 1. – 2022. november 29. közötti időszakra 
vonatkozó egyszerűsített éves záróbeszámolója alapján a Társaság -24.083 eFt összegű 
adózott eredményét elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 
 
 
2. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A „H ATVANI STRANDFÜRDŐ TERÜLETÉN TALÁLHATÓ 
HIDEGVIZES KÚT MELLÉFÚRÁSOS FELÚJÍTÁSA ”  ELNEVEZÉSŰ 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását 
támogatta. 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
 
 
Horváth Richárd polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, átadta a szót aljegyző 
úrnak. 
 
Lukács László aljegyz ő 
Kérte a Tisztelt Képviselőket, hogy a nevük elhangzását követően mondják be szavazatukat. 
 
A név szerinti szavazás eredménye: 

1. Gál Erzsébet igen 
2. Kondek Zsolt igen 
3. Köves Gábor Nándorné igen 
4. Palik Józsefné igen 
5. Papp István igen 
6. Smidné Vereb Julianna igen 
7. Szabó Ottó igen 
8. Szinyei András igen 
9. Tarsoly Imre igen 
10. Horváth Richárd igen 

 
A fentiek alapján a képvisel ő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tart ózkodás 
nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
4/2023. (I. 18.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 624/2022. (X. 27.) számú 
határozata alapján indult, a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút 
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melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója a közbeszerzési 
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Madricon Szolgáltató Kft. (székhely: 6750 
Algyő, Rákóczi telep 60.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés 
c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arányú, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz nettó 
38.282.960.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 48.619.359.- Ft összesített ajánlati árnak, továbbá 
összesen 36 hónap jótállásnak a vállalását tartalmazó ajánlatot. A szerződés teljesítéséhez 
szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
H a t á r i d ő  : 2023. január 20. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás 

megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

útján 
 
 
 
3. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSÁRÓL A 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG HEVES MEGYEI 
KIRENDELTSÉGE RÉSZÉRE 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását 
támogatta. 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
 
 
Horváth Richárd polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tart ózkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
5/2023. (I. 18.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége (székhely: 3300 Eger, 
Kossuth Lajos utca 9.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló 3000 
Hatvan, Kórház utca 3-5. szám alatti (hatvani 3252 hrsz.-ú, a hatvani 3253 hrsz.-ú és a 
hatvani 3255/2 hrsz.-ú ingatlanok) és a 3031 Zagyvaszántó, Selypi út 2. (zagyvaszántói 436 
hrsz.-ú és zagyvaszántói 437 hrsz.-ú ingatlanok) szám alatti ingatlanokon lévő épületek 
alternatív energiaellátását biztosító beruházások kialakításához az alábbi feltételekkel: 
- A tervezett beruházás során a kivitelező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi 
szabályokat maradéktalanul betartani. 
- 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 beruházás megvalósítása körében sem tulajdon jogi, sem 
kötelmi igényt nem ismer el. 
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- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a megállapodás megkötésére. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

útján 
 
 
 
Horváth Richárd polgármester 
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

 DR. KOVÁCS ÉVA HORVÁTH RICHÁRD 
 jegyző polgármester 
 


