
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. március  22-én 8.30  órakor a Polgármesteri Hivatal 
kistermében tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Mikó János tag
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Komendáné Nagy Márta aljegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Fritsch Márta főépítész
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5  fő 
jelen van), megnyitotta az ülést. 

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat,  módosítás nem volt, a bizottság az 
alábbi határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   161  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és 
Városfejlesztési Bizottsága 2012. március 22-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére folyószámla hitelszerződés megkötéséhez szükséges tulajdonosi 
kötelezettségvállalásokról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

2. Előterjesztés a hatvani 2602. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése kapcsán 
további döntések meghozatalára

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés a siófoki 7452 hrsz.-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetésével 
kapcsolatos döntésre

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 2-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 2-3. napirendi pontig: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd



4. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető

5. Előterjesztés a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés az INNO-VIT '98 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött 
szerződés megszüntetéséről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés a közterületeken lévő hirdetőfelületekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés Hatvan város közvilágítási rendszerének fejlesztésével kapcsolatos 
döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 5-8. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 5-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

9. Előterjesztés a Nepomuki Szent János szobor felállításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szinyei András alpolgármester
Előadó: Fritsch Márta főépítész

10. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

11. Előterjesztés az üdvözlőtábla áthelyezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2012. március 22.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. ré-
szére folyószámla hitelszerződés megkötéséhez szükséges tulajdonosi kötelezettségválla-
lásokról

dr. Szikszai Márta: Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.-
nek a működéshez szükséges – Magyar Külkereskedelmi Bank által biztosított – 180 MFt-os 
folyószámla hitele hétfőn lejár. Az  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet kérte ennek a 
hitelnek a meghosszabbítását, a Magyar Külkereskedelmi Bank pedig azt, hogy az önkor-
mányzat vállaljon kezességet. Ezen a kezességvállaláson egy kicsit túlmutatnak azok a köte-
lezettségek, amiket a bank meghatároz, hiszen a tőkeminimumnak a folyamatos fenntartása, 
a stabil  működéshez szükséges források,  támogatások biztosítása is megjelenik az önkor-
mányzat részéről, illetve beletettünk ebbe egy kitételt, ami tegnap a bankkal egyeztetésre ke-
rült és most Szinyei András alpolgármester úr módosító indítványként fogja beadni. Tehát 



kikerül majd ebből  a határozatból a képviselő-testület ülésén, hogy Hatvan Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a folyószámla hitelszerződéshez kötődő biztosítékokból eredő 
kötelezettségeit addig vállalja, amíg az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. látja el a kórházi egészségügyi ellátásokat. Arról van szó, hogy fenntartó vál-
tás készül és május 1-je volt betervezve, viszont a végrehajtási jogszabály megalkotására az 
illetékes tárca május 31-ig kapott határidőt, tehát valószínű, hogy május 1-jével ez nem fog 
megtörténni. Amennyiben május 31-ig fog megszületni a végrehajtási jogszabály, szerintem 
június 30. lesz az a fordulónap, amikor átadjuk a kórházat és a folyószámla hitelnek a nyújtá-
sa 2012. június 31-ig szólna. Az volt tegnap a dilemmánk és ezt a kitételt mi azért tesszük be, 
amit végül is a bank nem fogadott el, mert hogyha megtörténik a fenntartó váltás, ami nem is 
klasszikus fenntartó váltás, hiszen az önkormányzat tulajdonában lévő Nonprofit Kft. látja el 
a kórházi egészségügyi szolgáltatásokat a közszolgáltatási szerződés alapján, ezután az ön-
kormányzat olyan kötelezettségért vállalna felelősséget, amire már ezt követően nincs ráha-
tása. Mivel az idő szorít és a kórháznak folyamatosan működnie kell, sajnos folyószámla hi-
tel igénybevétele nélkül egy napig nem tud létezni a kórház, ezért azt találtuk ki, hogy mi 
egymás között, tehát a Nonprofit Kft. és az önkormányzat úgy fogja megoldani, hogyha ke-
zességvállalásra  kerülne  sor  vagy  a  kezességvállalásból  fakadó  kötelezettségeiért  kellene 
helytállnia az önkormányzatnak, hogy a kórház az egy havi TB finanszírozását – ami kb. 
olyan összegű, mint a folyószámla hitel, általában 100 MFt-ig van kimerítve ez a keret, plusz-
mínusz 20% – ráengedményezi az önkormányzatra, tehát amikor jön a TB finanszírozás és az 
önkormányzat esetileg helytállni kényszerül  a folyószámla hitel  miatt,  akkor a következő 
havi finanszírozás az önkormányzatnak jön és így az önkormányzat a pénzénél marad. Ezt 
tegnap megbeszéltük, itt volt ügyvéd úr, itt volt ügyvezető igazgató asszony is, ez így techni-
kailag járható és akkor a bank is megnyugodhat. 
Papp István: Addig kénytelen ellátni, úgyis az övé.
Marján János: Az a probléma, hogy hogyan veszi át.
Lestyán Balázs: Tehát van egy átadási határidő, addig vállal felelősséget Hatvan város, csak 
nem ezzel van probléma, hanem az elszámolással a bank részéről. A határidők, ha nem is 
biztosak, tehát nem dátumszerűen pontosítottak, egy eseményhez kötöttek, de itt  az elszá-
molás módja és mikéntje az, ami ebben az egészben bizonytalan.
dr. Szikszai Márta: Én tegnap késő délután egyeztettem dr. Safadi Péterrel, aki az MKB terü-
leti vezetőségében van benne, számomra egyértelműen kiderült, hogy félnek az új gazdától.
Marján János: A Felügyelő Bizottság ezt megtárgyalta? - mert én benne vagyok, de nem em-
lékszem rá. A végrehajtási rendelkezés szerint a Kft.-t veszi át az állam?
dr. Szikszai Márta: Nincs meg még a végrehajtási jogszabály. 
Marján János: A bank egyértelmű, hogy mit akar, ő nem akar semmi rizikót. Hogy ki veszi 
át vagy ki nem veszi át, az neki teljesen lényegtelen. 180 MFt volt eddig a hitel, most 150 
MFt-ra lett lecsökkentve, ezt mi kértük vagy a bank ajánlotta fel?
dr. Szikszai Márta: A tények azt mondják, hogy elegendő 150 MFt is, tehát ez olyan 100 MFt 
plusz-mínusz 20%-ig van kimerítve.
Marján János: Hiába engedményezitek ezt az önkormányzatnak, akkor majd az állam, ami-
kor végrehajtási rendelkezése van, az határoz meg mindent. Igazából hozunk egy döntést, de 
végül is nem hozunk, mert nem tudjuk a hátterét.
dr. Szikszai Márta: Ez benne a legnagyobb problémánk. Amikor a fővárosi és a megyei kór-
házakat átvette az állam, akkor az történt az olyan működtetési struktúra tekintetében, mint 
a miénk, tehát amikor egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság működteti a kórhá-
zat, hogy az állam átvette az önkormányzati üzletrészt, ez cégjogilag egy sima tagjegyzéki át-
vezetéssel történt és mint a régi tulajdonos helyébe lépő új tulajdonos kötelezettségekkel és 
jogokkal együtt, tehát egy az egyben vette át és a megyei kórházakat működtető Kft.-éknek is 
jelentős folyószámla hitel állományuk volt. Ez az, amit biztosan tudunk, de hogy most ez így 
fog-e történni a mi esetünkben is, azt senki nem tudja megmondani. Tehát államtitkári szin-
ten egyeztetett ügyvezető igazgató asszony Szócska Miklós államtitkár úrral, de ő sem tudott 
konkrétabb információkat megtudni tőle.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   162  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az  Albert  Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  részére  folyószámla  hitelszerződés 
megkötéséhez szükséges tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031298 székhelye: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 150.000.000,- Ft 
folyószámlahitelt igényeljen az MKB Bank Zrt.-től, 2012. július 31. napi lejárattal, 1 havi 
BUBOR + 1,5 % marge, (jelenleg 8,73 %) feltétellel. A képviselő testület hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy Hatvan Város Önkormányzata közokiratban készfizető kezességet vállaljon a 
fenti folyószámlahitel szerződés biztosítékaként.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapítói jogokat gyakorló testület 
vállalja, hogy a nonprofit Kft. részére a stabil működéshez szükséges forrásokat, 
támogatásokat biztosítja. Továbbá vállalja, hogy a törvényileg szabályozott tőkeminimumot 
rendezi a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőre.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a folyószámlahitel szerződéshez kötődő 
biztosítékokból eredő kötelezettségeit addig vállalja, amíg a Nonprofit Kft. látja el a kórházi 
egészségügyi ellátásokat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Hatvan város 
polgármesterét a közokiratba foglalandó készfizető kezességet vállaló okirat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont
Előterjesztés a  hatvani  2602.  hrsz.-ú  ingatlan  tulajdonjogának  megszerzése  kapcsán 
további döntések meghozatalára

Papp István: Megkaptuk a MÁV tanműhelyt a 4. sz. iskola mellett, a vagyonkezelő azt írta, 
hogy 15 évig nem lehet elidegeníteni és nem lehet rá venni semmiféle terhelést sem, tehát 
nem lehet jelzálogba adni. Közfeladatot lát el, stb. A szakképző iskolák átmennek állami tu-
lajdonba, nem tudom, még nem jött ki semmi, hogy hogyan lesz az ingatlannak a kezelése, 
mivel itt sem tudjuk, hogy mi lesz, de a fenntartási költségeket az állam fogja állni, mert a 
szakképző iskolák semmilyen módon nem fognak kapcsolódni az önkormányzathoz, hanem 
integrált térségi szakképzők lesznek, valaki  megszűnik,  valaki  becsatlakozik, párhuzamos 
képzés nem lesz. Itt úgy néz ki, hogy Hatvan lesz a nagy gesztor iskola, de hogy a többivel 
mi lesz, hogy bejönnek a gyerekek vagy maradnak ott kint, azt nem tudjuk. Tehát itt 15 évi 
haladék van és akkor így átadják ingyen és bérmentve.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   163  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  hatvani  2602  hrsz.-ú 
ingatlan tulajdonjogának megszerzése kapcsán további döntések meghozatalára vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan ingyenes 
tulajdonba vétele kapcsán megerősíti a 14/2012. (I. 26.) sz. határozatában tett nyilatkozatát, 
mely alapján az ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen meg kívánja szerezni. Kijelenti, hogy 
az ingatlant közfeladat, nevezetesen oktatási feladat ellátására kívánja használni, 
felhasználási célja: oktatási intézmény működtetése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 



évi LXV. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény rendelkezései alapján.
A képviselő-testület kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
megszerzése esetén az ingatlant 15 évig nem idegenítheti el, köteles azt a juttatás céljának 
megfelelően hasznosítani, állagát megóvni, a hasznosítás módjáról évente beszámolni a 
vagonkezelő szervezet részére.
A képviselő-testület jelen határozatában hozzájárulását adja ahhoz, hogy 15 évi határozott 
időtartamra az ingatlan-nyilvántartásba az elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön 
bejegyzésre.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a térítésmentes tulajdonba adással kapcsolatos eljárással 
felmerülő valamennyi költséget viseli.

Határidő: azonnal (a határozat megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a  siófoki  7452  hrsz.-ú  ingatlan  közös  tulajdonának  megszüntetésével 
kapcsolatos döntésre

Papp István: Kiderült, hogy van egy siófoki tulajdonunk és ott két Kft. egy kis utat akar adni 
nekünk, hogy lemenjünk oda szétnézni. A főút felőli részt teljesen ki akarja sajátítani 
magának, mert az jó helyen van üzleti szempontból, de mi ebbe nem megyünk bele, nemcsak 
mi, hanem mások sem. Ezzel kapcsolatosan majd lesz per, gondolom, megnézik az 
illetékesek. Most vagy megveszik vagy nem, nem tudunk semmit se, még sok minden 
történhet.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   164  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  siófoki  7452  hrsz.-ú 
ingatlan közös tulajdonának megszüntetésével kapcsolatos döntésre vonatkozó előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztését a siófoki 7452. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban. A képviselő-testület ellenzi a 
Fővárosi Törvényszék előtt 18.G. 40.276/2012. szám alatti peres eljárásban a felperesek által 
kért közös tulajdon megszüntetésének módját, mely az ingatlan természetbeni megosztására 
irányul azzal, hogy 6 önálló ingatlan alakul ki a jelenlegi siófoki 7452. hrsz.-ú ingatlanból.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 6.301.569.- Ft megváltási ár megfizetése 
ellenében gondoskodjon arról, hogy önkormányzatunk viszontkeresetet terjesszen elő a 
közös tulajdon megszüntetése érdekében.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a perben –  a tényleges birtokviszonyok 
ismeretében - tegyen jogfenntartó nyilatkozatot a használati díj tekintetében 5 évre 
visszamenőleg, ennek körében a polgármester tájékozódjon a siófoki közvetlen vízparti 
kapcsolattal rendelkező ingatlanok használati díjairól.

Határidő: a perbeli ellenkérelem és viszontkereset előterjesztésre: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről

Papp István: A Városi Művelődési Ház 1.951.990,- Ft-ra pályáz, ez 100%-ban támogatott, de 
egy bizonyos önrészt azért fel kell ajánlanunk. Itt 4 hangfalról, 2 számítógép konfigurációról 
és 300 db összecsukható székről van szó. 800 eFt önrészt kell biztosítanunk a pályázathoz.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   165  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  közművelődési 
érdekeltségnövelő  támogatás  igénybevételéről szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok könyvtári és 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet 
alapján a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) technikai 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása érdekében pályázatot nyújt be. A 
beszerzendő eszközök: 4 db MACKIE SRM 450v2 aktív hangfal, 2 db számítógép 
konfiguráció, 300 db Ikea Terje típusú összecsukható szék. Az eszközök bekerülési összege 
bruttó 1.951.990,-Ft. A benyújtandó pályázathoz az önkormányzat 800.000.- Ft önrészt 
biztosít, mely Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/d. mellékletében a „Fenntartói pályázat önerő” költségsoron rendelkezésre áll. 

Határidő: 2012. március 25. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda és a Gazdálkodási Iroda
útján

5./ napirendi pont
Előterjesztés a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntésekről

Schósz Gabriella: A februári testületi ülésen a képviselő-testület döntött a Kossuth tér 
felújítási munkáival kapcsolatosan a tér burkolásáról és a zöldfelületeknek a rendezéséről. 
Mivel rendezvénytér a Kossuth tér és ezt a funkciót erősíteni kellene, ezért a védőcsöveket és 
az aknákat a közműhálózat kialakításához célszerű most a parkosítási és térkövezési 
munkák során elvégezni, hogy a későbbiekben ne kelljen a már felújított teret felbontani, 
valamint nem kötöttünk szerződést a KÖFE Kft.-vel a piachoz vezető járda és a mellette lévő 
zöldterületnek a felújítási munkáira, ez eredményezi a többletparkosítási munkákat. Kis 
mértékben a térburkolatnak a helye is módosult, mégpedig annyiban, hogy a Polgármesteri 
Hivatal felé végig lett volna egy burkolt sávrész, amit elhagynánk, ott is végül zöldfelület 
lenne kialakítva és ezt a burkolatot helyeztük át a járdának a kialakításához.
Papp István: Azért nem lesz megcsinálva a járda a Polgármesteri Hivatal előtt, mert előbb-
utóbb fel kell megint sikálni az oldalát, ugyanis nagyon salétromos.  
Schósz Gabriella: Mivel az utcabútorokról a legutóbbi ülésen nem született döntés, ezért a 
padok és a  szemétgyűjtő edények most beszerzésre kerülnek, amennyiben a bizottság és a 
testület úgy dönt. Ezen kívül kiépítésre kerülne az elektromos hálózat, mivel ez egyébként az 
öntözőrendszerhez is szükséges, de ha legközelebb pld.  a jégpályát el szeretnénk helyezni, 
akkor védőcsőben, a föld alatt menne már a vezeték. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   166  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kossuth tér felújításával 
kapcsolatos  döntésekről szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 111/2012. (II. 22.) sz. 
képviselő-testületi határozat alapján a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-vel 
(székhely: 1119 Budapest, Thán K. u. 3-5.) megkötött, a Hatvan, Kossuth téri növénytelepítési 
munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításához jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal.
A védőcsövezési és aknaépítési pótmunkák, valamint a többletparkosítási pótmunkák 
elvégzésére a képviselő-testület bruttó 2.557.068,- Ft-ot biztosít, mely Hatvan város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletben a többletbevétel terhére 



(Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás) 
biztosított.

Határidő: 2012. március 23. (módosított szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   167  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kossuth tér felújításával 
kapcsolatos  döntésekről szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 db 80/80/80 cm méretű és 5 db 
80/80/50 cm méretű egyedi virágtartó legyártásával a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 2.249.065,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól 
átvett érdekeltségi hozzájárulás) biztosított.

Határidő: 2012. március 23. (virágtartók megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   168  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kossuth tér felújításával 
kapcsolatos  döntésekről szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 db „Veron” típusú szemétgyűjtő edény
beszerzésével és leszállításával a Városszépítő Kft.-t (székhelye: 5100 Jászberény, Ady E. u. 
25.), mint kizárólagos forgalmazót bízza meg bruttó 402.717,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól 
átvett érdekeltségi hozzájárulás) biztosított.

Határidő: 2012. március 23. (szemétgyűjtő edények megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   169  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kossuth tér felújításával 
kapcsolatos  döntésekről szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 db „Valéria” típusú pad beszerzésével 
az OBERLEITNER-BAU Kft.-t (székhelye: 1027 Budapest, Fő u. 51.), mint kizárólagos 
forgalmazót bízza meg bruttó 660.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól 
átvett érdekeltségi hozzájárulás) biztosított.

Határidő: 2012. március 23. (padok megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   170  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kossuth tér felújításával 
kapcsolatos  döntésekről szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezkedő 
díszkút javítási munkáival Nagy István József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Batthyány u. 7.) bízza meg 183.900,- Ft (ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól 
átvett érdekeltségi hozzájárulás) biztosított.

Határidő: 2012. március 23. (díszkút javítási munkáinak megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   171  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kossuth tér felújításával 
kapcsolatos  döntésekről szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendezvénytér elektromos ellátásához 
szükséges hálózat kiépítésével a Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 2.439.960,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól 
átvett érdekeltségi hozzájárulás) biztosított.

Határidő: 2012. március 23. (elektromos hálózat kiépítésének megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés az INNO-VIT '98 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés 
megszüntetéséről

Schósz Gabriella: 2006-ban közbeszerzés során a vízrendezési tervek elkészítésére 
vonatkozóan az önkormányzat kötött az INNO-VIT '98 Bt.-vel egy tervezői szerződést. Múlt 
év  augusztusában  a  képviselő-testület,  amikor  átvizsgálta  ezeket  a  szerződéseket, 
megállapította, hogy határidőre nem teljesült ez a szerződés, ezért célszerű megszüntetni a 
maximális kötbér felszámításával. Ahogy egyre jobban megismertük ennek a szerződésnek a 
körülményeit,  kiderült,  hogy  ez  tulajdonképpen  egy  keretszerződés,  ami  úgy  volt 
végrehajtva, hogy az önkormányzat részéről mindig az aktuális tervrészeket megrendelték, a 
tervező  pedig leszállította a kért határidőre – nem a szerződésben szereplő  határidőre – a 
terveket. Voltak olyan tervrészek, amiket leszállított a tervező,  a létesítési engedélyeket is 
megkapta az önkormányzat, azonban pénzügyileg nem lettek rendezve bizonyos tervek, ami 
feltüntetésre  került  az  előterjesztésben,  így  ennek  a  szerződésnek  a  megszüntetésével 
kapcsolatosan  a  maximális  kötbér,  ami  a  szerződésben  szerepel,  a  20%-nak  a 
figyelembevételével az önkormányzatnak még van egy 990 eFt + ÁFA fizetési kötelezettsége. 
A  megvalósíthatósági  tanulmánytervet  leszállította  a  tervező,  azonban  ezt  55%-os 
teljesítettségűnek  értékeltük,  mivel  a  jelenlegi  pályázati  kiírásokhoz  nem  tudjuk 



maradéktalanul felhasználni.  Leegyeztettük a tervezővel,  elfogadja ő  is  ezeket és ezzel  is 
csökkentésre került az önkormányzat által kifizetésre kerülő összeg.  

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   172  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az INNO-VIT '98 Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 500/2011. (VIII. 25.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2012. március 23.
Felelős: Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   173  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az INNO-VIT '98 Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az INNO-VIT '98 Bt. 
(székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 34.) a benyújtott dokumentumok alapján 
992.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.259.840,- Ft összegű számla benyújtására jogosult. A 
képviselő-testület az ehhez szükséges teljesítési igazolás kiadására felhatalmazza a Műszaki 
és Városfejlesztési Iroda vezetőjét.
A számla kiegyenlítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletben a 2012. évi felhalmozási 
kiadások között a „tervek, tanulmányok” 8. során rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (a teljesítési igazolás kiállítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   174  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az INNO-VIT '98 Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az INNO-VIT '98 Bt.-vel (székhely: 2330 
Dunaharaszti, Kossuth L. u. 34.) 2006. november 6-án megkötött tervezési szerződést – 
tekintettel arra, hogy a felek egymással teljes körűen elszámoltak –  közös megegyezéssel 
megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető okirat 
aláírására.

Határidő: 2012. április 5.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a közterületeken lévő hirdetőfelületekről

Schósz Gabriella: A  korábban  elhelyezésre  kerülő  city-light  típusú  hirdetőtábláknak  és 
hirdetőoszlopoknak  az  elektromos  ellátásához  szükséges  tervek  elkészültek  a  hónap 



közepére. Kértünk a kivitelezésre ajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevőt célszerű megbízni 
a munkáknak az elvégzésével, hogy most már világíthassanak.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   175  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  közterületeken  lévő 
hirdetőfelületekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 db citylight típusú hirdetőtábla és 2 db 
hirdetőoszlop elektromos energia ellátásának kivitelezésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg 938.884,- Ft (ÁFA-mentes) 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. március 26. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város közvilágítási rendszerének fejlesztésével kapcsolatos döntésről

Schósz Gabriella: A közvilágítási rendszer fejlesztéséhez további felmérési munkákat 
szükséges  elvégezni, azonban ehhez most már be  kell  vonni  szaktervezőt, egy villamos 
tervezőt, hogy a hiányzó munkarészeket a felméréshez elvégezze. Erre kértünk be 
árajánlatokat és a SE-VILL 05 Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot.
Kondek Zsolt: Nincsen olyan hatvani tervező, aki ilyet csinálna?
Schósz Gabriella: Ha van, mi nem ismerjük.
Fritsch Márta: A  SE-VILL 05 Kft.-nek nagy a helyismerete. 
Schósz Gabriella: Igen, ők a városban sokat dolgoznak.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   176  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Hatvan  város 
közvilágítási  rendszerének  fejlesztésével  kapcsolatos  döntésről  szóló  előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületén a közvilágítási 
hálózat felmérésével a SE-VILL 05 Mérnöki Tervező Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Kassai 
út 26.) bízza meg bruttó 641.737,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen biztosított.

Határidő: 2012. március 23. (felmérés megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont
Előterjesztés a Nepomuki Szent János szobor felállításáról

Fritsch Márta: Méltatlan helyen található most ez a szobor, itt a raktárban, a Városháza 
udvarában. Azt gondolom és ezzel talán mindenki egyetért, hogy a történelmi folytonosság 
helyreállítása jegyében a furcsa sávokat meg kell szüntetni, ráadásul az ovális részhez egy 
szimbolikus pont is, belépési pont, az újhatvani irányból mindenképpen jelképes is ez a 



szobor ilyen értelemben. Az SzMSz alapján kértünk be három ajánlatot, ez egy komplex 
ajánlatkérés volt, tervezésre, kivitelezésre vonatkozó. Sajnos egy ajánlat nem volt teljes körű, 
így Nagy István Józsefet javaslom, mint legkedvezőbb ajánlattevőt a feladat elvégzésére. 
Papp István: Nem ők javítják a kutat is? 
Fritsch Márta: De, ő csinálja, nagyon szépen dolgozik, lelkiismeretes, nagy tudású ember.
Marján János: Restaurálva is lesz? 
Fritsch Márta: Jó állapotban van a szobor, inkább egy konzerválási munkát igényel.
Marján János: Ez az OTP előtt volt, de onnan elvitték.
Fritsch Márta: Úgy került be a raktárba, hogy előtte rendbe tették, le van tisztítva és csak egy 
impregnálást, konzerválást fog kapni a szobor a felállítás kapcsán.
Papp István: A Zagyva mellé lesz téve, ott a helye.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   177  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Nepomuki Szent János 
szobor felállításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagy István Józsefet (székhely: 3000 
Hatvan, Batthyányi u. 7.) bízza meg a Nepomuki Szent János szobor felállítási 
munkálatainak elvégzésével, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
775.000 Ft. (ÁFA mentes) összegben.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. május 10. (szobor felállítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Papp István: Az összfelhasználásunk 93.559.287,- Ft, ezért közbeszerzést kell kiírnunk és itt 
meghatároztuk a Bíráló Bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   178  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Gáz energia beszerzése” 
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindításáról  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű 
helyben központosított közbeszerzési eljárást indít közösségi eljárásrendben. A beszerzés 
nettó becsült értéke 93.559.287.-Ft.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, 
93.559.287.-Ft. nettó becsült értékű, helyben központosított, közösségi eljárásrendben 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:

1.) Kondek Zsolt, képviselő – elnök; 
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;



5.) Juhász Dezső, energetikus.

Határidő: 2012. április 10. (hirdetmény feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   179  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Gáz energia beszerzése” 
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindításáról  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése”  elnevezésű, 
helyben központosított közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 324/2011. (V. 26.) számú 
és a közbeszerzési eljárásban közreműködő bíráló bizottság kiválasztásáról szóló 325/2011. 
(V. 26.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.

11./ napirendi pont
Előterjesztés az üdvözlőtábla áthelyezéséről

Schósz Gabriella: Ha Szolnok felől jövünk, ahol régen volt a faház, ott van az üdvözlőtábla 
elhelyezve, ami a városba érkezők számára rossz helyen van, ezért most Hort irányából a 
hídra ráhelyeznénk a táblát. A közútkezelőtől megkaptuk már az engedélyt, de olyan 
kitétellel, hogy március 15-ig a munkákat nem kezdhetjük el, ezért nem hoztuk még eddig 
bizottságra, de most már áthelyezhetjük az üdvözlőtáblát. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   180  /2012.     (III.   22  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  a képviselő-testület,  valamint szervei 
szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Horváth M. úton található üdvözlőtábla 
áthelyezésével a Mézsorás-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg 
bruttó 55.880,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás  Hatvan  város  2012.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2012.  (II.  15.) 
önkormányzati  rendelet  2/a.  mellékletében a  város-  és  községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. március 26. (megrendelésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
               Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.10 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________
           Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
      Bizottság elnöke                            


