
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. november 13-án 8.00 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
- dr. Veres András ügyvéd
- Fritsch Márta főépítész
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója
- Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
  Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
- Kátai István a Hatvan és térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
   Közhasznú Kft. leendő ügyvezetője
- 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     884/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2012.  november 13-i rendkívüli ülésének  napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. alapításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére 
tőke tartalék biztosításáról és tagi kölcsön nyújtásáról   

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)



Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

3. Előterjesztés a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Fritsch Márta főépítész

4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kötelező tartalékának 
rendelkezésre bocsátásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

5. Előterjesztés a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel kötött folyószámlahitel-szerződés 
módosításáról és a folyószámlahitel igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
indításáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés a „Villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés a „Hatvan város mezőgazdasági utak felújítása” című pályázathoz kapcsolódó 
építési munkák megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés „Kortárs köztéri alkotás létrehozása”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

10.Előterjesztés a „Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 5-10. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 5-10. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

11. Előterjesztés magánerő bevonásával megvalósuló útfejlesztés megépítésére vonatkozó 
megállapodás módosításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

12.Előterjesztés a 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 11-12. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 11-12. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési
irodavezető



13.Előterjesztés mosodai eszközök értékbecsléséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

14.Előterjesztés a jégpálya kialakításához kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2012. november 13. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. alapításáról 

dr. Veres András: Ebben  az  évben  a  képviselő-testület  már  többször  tárgyalta  a 
hulladékgazdálkodási témát. Korábban a Bio-Pannónia Kft. végezte ezen tevékenységet, melynek a 
pénzügyi helyzete rendkívül rosszá vált. 2012. augusztusában I. fokon elrendelte a bíróság a cég 
felszámolását. Erre tekintettel előbb-utóbb be kell fejeznie ezt a tevékenységet, ezért sikerült egy 
megállapodást létrehozni, mely szerint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a 
az önkormányzat határozatával jóváhagyva átvette a Bio-Pannónia Kft.-től ezen tevékenységnek a 
végzését. A Zrt. megszerezte időközben azokat az engedélyeket, amellyel ezen tevékenységet tudja 
folytatni és egy új, önálló üzletág keretében végezte ezt a tevékenységet. Ennek megfelelően a Zrt.-
nél kialakultak személyi, tárgyi feltételek, az SZMSZ módosításra került. Az alapító azonban úgy 
véli, hogy a jövőben csak és kizárólag a hulladékgyűjtésre, -szállításra és egyéb környezetvédelmi 
feladatok ellátására célszerű és indokolt lenne egy új önálló jogi személyiséggel rendelkező cégnek 
a létrehozása. Erről szól az előterjesztés. Ez az első lépcső annak érdekében, hogy a jövőbeli állapot 
teljes egészében ki tudjon alakulni. Létrehozzuk ezt az új önálló Kft.-t, itt látni, hogy mennyi a 
jegyzett tőkéje, ki az ügyvezetője, a könyvvizsgálója, illetőleg felügyelő bizottsága, ami a nonprofit 
közhasznú  jellegből  eredően  kötelező.  Miután  ez  a  cég  bejegyzésre  került  a  cégbíróságon, 
megszerzi azokat a vonatkozó engedélyeket, amellyel ezen tevékenységet tudja végezni, majd a 
jelenlegi alapítói szándék szerint átalakul többszemélyes Kft.-vé, tekintettel arra, hogy nemcsak 
Hatvanban, hanem Hatvan térségében is szeretné ezeket a feladatokat ellátni. A második lépcső az 
lesz, amikor kialakul azon tulajdonosi szerkezet, akik a jövőben tagjai lesznek ennek a cégnek és 
ezek a területek hozzácsatolódnak a hatvani térséghez. Ez csak egy jövőbeli terv. Tehát a jelenlegi 
előterjesztés  ennek a cégnek a létrehozásáról  szól,  Kátai István úr pedig a cég ügyvezetőjének 
javasolt személy.    
Marján János: Én nem kaptam meg ezt az anyagot, tegnap este még nem volt feltéve.
dr. Szikszai Márta: Igen, mert ma reggel került aláírásra. 
Marján János: Jó lenne látni, hogy mennyi a jegyzett tőke meg hasonló.
dr. Veres András:  A jegyzett tőke 10 MFt készpénz, ügyvezető Kátai István úr, könyvvizsgáló a 
SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Kft., amely már megfelelően bedolgozta magát a 
közszférába.  Korábban  önkormányzati  tapasztalattal  bírt,  jelenleg  pedig  a  Média  Kft.-nek  a 
könyvvizsgálatát látja  el  a  tulajdonos megelégedésére.  Felügyelő  Bizottsági tagoknak három fő 
került javaslattételre: Juhász Istvánné sz. Tatai Zsuzsanna, ő Heréden lakik, dr. Aladics László és 
dr.  Szalai  László.  dr.  Aladics  László  jogi  végzettségű,  dr.  Szalai  László  pedig  műszaki 
végzettséggel bír. Határozott időre történik a felügyelő bizottsági tagoknak és a  könyvvizsgálónak 
a  megválasztása  2014.  május  31.  napjáig  terjedő  időtartamra.  A  cég  fő  tevékenysége  a  nem 
veszélyes hulladék gyűjtése, ügyvezetője önálló aláírási joggal Kátai István.   
Marján János: És mi van a Zrt.-vel? 
dr.  Veres  András:  Jelenleg  a  Zrt.  keretében  működik  ezen  üzletág.  Akkor,  amikor  az  új  cég 



megszerzi azokat az engedélyeket, amellyel a tevékenységet végezheti, álláspontunk szerint a Zrt. 
és az új Kft. egymással el fog számolni, mivel a Zrt.-ben beszerzésre kerültek eszközök, illetőleg 
felállt a személyi állomány. Nyilván pénzügyileg, munkajogilag is el kell számolnia akkor a két 
cégnek. Munkajogilag több lehetőség van, hogyha ez a cég átveszi azokat a dolgozókat, akkor akár 
munkajogutódlás  keretében  továbbfoglalkoztathatók,  az  eszközök  tekintetében  pedig  azok 
értékesítéséről kell majd tulajdonosi döntés, ami alapján át tud kerülni.
Marján János:  Telephelye? 
dr. Veres András: Céghelye a Kossuth tér 2., tehát az önkormányzatnak a székhelye, telephelyként 
pedig a Tarjáni út 3., jelenleg a Zrt. által bérelt ingatlan került megnevezésre.
Marján János: Ez milyen határidővel van? 
dr. Veres András: A cégbírósági benyújtás 30 nap a mai naptól kezdődően, azután, hogy a 30 
napos bejegyzést követően a cég jogi személyiségét elnyeri, mihelyt az engedélyt be tudja szerezni, 
mert nem egy egyszerű eljárás az engedélynek a beszerzése, mivel a cég tevékenységét elméletileg 
csak  jogerős  környezetvédelmi  engedélyek  birtokában  végezheti,  addig  ez  egy  alvó  cég.  Az 
előkészületek megtörténnek, de nyilván konkrét alapítói döntésre, tehát a Zrt.-vel való szerződés 
megkötésére van szükség, hogy a jövőben mikortól kezdi meg ténylegesen a tevékenységét.
Marján János: Elhangzott az, hogy felállt a Zrt.-n belül. Ez egy társasághoz kerül a Kft.-nél?
dr.  Veres  András:  Ez  nem  képezi  az  előterjesztés  tárgyát.  Véleményem  szerint  a  Zrt.,  az 
önkormányzat és az új cég közötti megállapodásnak a kérdésköreiről még idő előtti beszélni. Az 
előterjesztés nem erről szól.
Marján János: Kátai úr a Zrt.-nél dolgozik? 
dr. Veres András: Nem, ő abszolút külsős.
Marján János: Eddigi szakmai tapasztalatok?
Kátai  István: Végzettségemet  tekintve  mezőgazdasági  gépészmérnök  vagyok,  a  GATE 
gépészmérnöki karán végeztem. Mezőgazdaságból, gépek üzemeltetéséből,  javításából,  a hozzá 
kapcsolódó  logisztikai  tevékenységekből,  illetve  kisebb-nagyobb  embercsoportok  irányításából 
vannak  tapasztalataim,  illetve  a  korhoz  szükséges  számítástechnikai  ismeretek  alapfokú 
használata készség szinten rendelkezésre áll.
Marján János: Hulladékgazdálkodási ismeret nincs? 
Kátai István: Konkrétan hulladékgazdálkodással még nem foglalkoztam.
Papp István: Ez azt jelenti, hogy Hatvan város tulajdonában lesz később az önálló nonprofit Kft. 
vagy konzorciumi formában fog működni?
dr.  Veres  András: Az  előzetes  egyeztetések  szerint  most  100%-osan  Hatvan  Város 
Önkormányzata,  utána  pedig  üzletrész  felosztást  követően  Hatvan  többségi  tulajdona  marad 
természetesen, úgy lesznek további tagok a cégben.
Marján János: Ez az 51%-os szabály?
dr. Veres András: Álláspontom szerint több marad, mint 51%.
Decsi Ferenc:  Itt az 51%-os szabálynak nincs jelentősége, mert csak önkormányzati tulajdonosa 
lesz, a kérdés az, hogy kinek lesz abszolút többsége. Igazából a közbeszerzési törvénynél fontos, 
hogy az önkormányzatok benne legyenek.
Marján János: Akkor azok a beruházások, amiről beszéltünk az elmúlt bizottsági ülésen, nem 
valósulnak meg. 
Decsi Ferenc: Milyen beruházások?
Marján János: Adtunk pénzt, hogy bizonyos eszközöket megvegyen a Zrt. és arról volt szó, hogy 
utána még lesz új eszközbevásárlás.
Decsi Ferenc: Azokat az eszközöket a Zrt. megvásárolja, de azok nem elegendőek a tevékenység 
ellátásához, főleg akkor, hogyha terjeszkedni akar ezen a területen ez az ágazat – teljesen mindegy, 
hogy önállóan vagy a Zrt.-én belül – ez az eszközállomány nem elegendő.
Marján János: 10 MFt-ról beszélgetünk itt, ezeket most apportként bevisszük?
dr. Veres András: Apportként nem tudjuk bevinni, mert a Zrt. nem tagja, csak az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező teher- és igénymentes terület lehet apport tárgya. 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     885/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  alapításáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1) Hatvan Város Önkormányzata úgy dönt, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó települési 
szilárd hulladékgyűjtés és szállítás, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására a jelen 
határozat 1. mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint létrehozza a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságot. A képviselő-testület az alapító okiratot feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja.

A képviselő-testület a nonprofit kft. ügyvezet  ő  jének   2012. november 13. napjától kezdődő 
hatállyal határozatlan időtartamra Kátai István (lakik: 5130 Jászapáti, Magyar u. 14., anyja neve: 
Jarábik Katalin) választja meg.

A nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a bejegyzés napjától 2014. május 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra, SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(cg.száma: 16-09-001292, adószáma: 10468221-3-16, címe: 5100 Jászberény, Álmos u. 9., kamarai 
nyilvántartási száma: 000693, képviseli: Baranyi Józsefné ügyvezető), a könyvvizsgálat 
elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Baranyi Józsefné (kamarai 
nyilvántartási száma: 000763, anyja neve: Szepesi Rozália, lakcím: 5100 Jászberény, Álmos u. 9.) 
választja meg.

A képviselő-testület a felügyelőbizottsági tagjainak 2012. november 13. napjától 2014. május 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg:
1./ Juhász Istvánné sz. Tatai Zsuzsanna (lakik: 3011 Heréd, Kolozsvári utca 8. an: Bálint 
      Ilona)
2./ dr. Aladics László (lakik: 2118 Dány, Rákóczi u. 31-33. an: Mihály Margit Júlia)
3./ dr. Szalai László (lakik: 3024 Lőrinci, Vörösmajori u. 47. an: Kis Mária)

Az ügyvezető havi megbízási díja: bruttó 300.000,- Ft/hó
A könyvvizsgáló havi díjazása: bruttó 50.000,- Ft + ÁFA/hó
A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

Határid  ő  :   2012. december 13. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere

2) Hatvan Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
cégjegyzéki adatai az alábbiak:

- cégneve: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
                  Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- telephelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. (0378/2 hrsz.)
- jegyzett tőke: 10.000.000,- Ft készpénz
- ügyvezető: Kátai István (lakik: 5130 Jászapáti, Magyar u. 14., anyja neve: Jarábik Katalin)

A     társaság     közhasznú     f  ő     tevékenysége:  
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A     társaság     egyéb     közhasznú     tevékenységi     körei:  
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése



38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
49.41 Közúti áruszállítás

Határid  ő  :   2012. december 13. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere

3) Hatvan Város Önkormányzata jelen határozat keretében felhatalmazza Szabó Zsoltot, mint 
Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításával és 
cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzata nevében és 
képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje.

A gazdasági társaság alapításához a pénzügyi fedezet Hatvan város 2012. évi költségvetéséről 
szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 4. sz. melléklet Bástya úti parkoló építése 
maradványa költséghelyen 9.840.000,- Ft összegben, valamint az általános tartalék terhére 160.000,- 
Ft összegben rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   2012. december 13. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére tőke tartalék 
biztosításáról és tagi kölcsön nyújtásáról   

dr. Veres András: A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. 1 MFt-os jegyzett tőkével rendelkezik, amit a cégbíróság nyilvántart. A 
cégnek a  tevékenységét illetően mindig is több pénzre volt szüksége, mint a jegyzett tőke. Ezt a 
tulajdonos eddig tagi kölcsönök biztosításával oldotta meg. Több alkalommal adott Hatvan Város 
Önkormányzata tagi kölcsönt a Kft. részére, azonban 2012. november 5-én aláírásra került a Kft. és 
a  NORDA  között  egy  3.152  MFt  összegű  európai  uniós  támogatásra  vonatkozó  támogatási 
szerződés. Át kellett gondolni a tulajdonosnak a Kft. jelenlegi pénzügyi likviditási helyzetét amiatt, 
hogy a folyó fizetési kötelezettségeit a cég teljesíteni tudja, ezért részben tőkeemelésre, részben 
pedig  tőketartalék  nyújtására  került  sor.  Annak  érdekében,  hogy  a  cég  jegyzett  tőkéje  és  a 
tőketartalék egyszerre tudjon változni, a jogszabály szerint szükséges a jegyzett tőkét minimális 
összeggel felemelni. Esetünkben ez 100.000,- Ft-os jegyzett tőke emelést jelent. A Kft. cégjegyzékbe 
bejegyzett jegyzett tőkéje 1 MFt, amely 1.100.000,- Ft-ra növekszik. A számviteli törvény 36. § (1) 
bekezdése lehetővé teszi tőketartaléknak a nyújtását, így 20 MFt tőketartalékként és nem a jegyzett 
tőke részeként kerülne átadásra a Kft. részére – ennek törvényi akadálya nincs – 100 MFt pedig 
tagi kölcsön címén. Viszonylag nagy összeg a 100 MFt a cég jelenlegi jegyzett tőkéjéhez képest, de 
itt egy 3 milliárd Ft-os pályázati eljárásról van szó. Annak érdekében, hogy a pályázati források 
lehívásához  kapcsolódó  ÁFA-t  tudja  finanszírozni  a  cég,  illetőleg  az  átvett  ingatlannal 
kapcsolatban folyamatosan felmerülő költségeket rendezni tudja, szükséges további likvid pénzzel 
rendelkeznie. Egy 100 MFt tagi kölcsön szerződésről van szó, amit vissza kell fizetnie a Kft.-nek. 
Szerződés szerint ezt a Kft. saját forrásaiból nem tudja előteremteni, ezért pénzhitelt fog felvenni 
annak érdekében,  hogy a  Hatvan  Város  Önkormányzata  által  adott  tagi  kölcsönt  vissza tudja 
fizetni.  Ennek  2013.  február  végéig  kell  eleget  tennie.  Összességében  pozitív  az  előterjesztés, 
tekintettel arra, hogy 1,5 éve vár arra a cég, hogy az európai uniós támogatás megkötésre kerüljön. 
Ez a szerződés aláírásra került, a munkálatok megkezdődnek, de a pénzügyi hátteret biztosítani 
kell. 
Papp István: Ez a pénz vissza fog jönni, legalábbis a 100 MFt. Örülünk, hogy elindul a kastélynak 
az építése, beruházása.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     886/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei  Magyar  Vadászati  Múzeum  Beruházó  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  jegyzett  tőkéjének 
megemeléséről,  a  társaság részére  tőke  tartalék  biztosításáról  és  tagi  kölcsön nyújtásáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167 székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
1.000.000,- Ft-os jegyzett tőkéjét 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulás 
szolgáltatásával megemeli akként, hogy a pénzbeli hozzájárulást 2012. november 30. napjáig a 
társaság ERSTE BANK Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-50378045 számú 
számlaszámára tőkeemelés jogcímén átutalja.
A társaság alapítója a társaság cégjegyzékbe bejegyzett 1.000.000,- Ft összegben meghatározott 
jegyzett tőkéjét a társaság alapításakor hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a 
törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult.
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság alapítói ülése Hatvan 
Város Önkormányzata alapítót jelöli ki.
Erre tekintettel Hatvan Város Önkormányzatának a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-ben meglévő 1.000.000,- Ft, azaz 
Egymillió forint összegű törzsbetétje 1.100.000,- Ft azaz Egymillió-egyszázezer forint összegre 
emelkedik, és a társaság törzstőkéje 1.100.000,- Ft, azaz Egymillió-egyszázezer forint összeg lesz.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
arra, hogy a társaság alapító okiratának módosításához kapcsolódó okiratokat, valamint a 
vonatkozó cégbírósági változás bejegyzési eljárásban a cégbíróság részére benyújtandó okiratokat 
aláírja.
A jegyzett tőke emelés pénzügyi fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   2012. november 30. (befizetésre)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     887/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei  Magyar  Vadászati  Múzeum  Beruházó  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  jegyzett  tőkéjének 
megemeléséről,  a  társaság részére  tőke  tartalék  biztosításáról  és  tagi  kölcsön nyújtásáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján 20.000.000,- Ft azaz Húszmillió forint összeget biztosít, tőketartalék jogcímén.
A tőke tartalék nyújtásának pénzügyi fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a helyi iparűzési adó többlet bevétele terhére 
rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   2012. november 15. (folyósításra)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     888/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei  Magyar  Vadászati  Múzeum  Beruházó  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  jegyzett  tőkéjének 
megemeléséről,  a  társaság részére  tőke  tartalék  biztosításáról  és  tagi  kölcsön nyújtásáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi     Zsigmond     Kárpát-medencei   
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság 
részére a társaság által megvalósításra kerülő ”A hatvani Grassalkovich kastély és parkja 
rekonstrukciója”  kiemelt kormányzati beruházás pályázati forrásainak lehívásához kapcsolódó 
ÁFA megfizetéséhez, valamint a vagyonkezelésbe átvett ingatlan, beruházás alatti működtetésével 
kapcsolatban felmerülő költségekhez.
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje a pénzintézeti forrás rendelkezésre bocsátásától 
számított 5. nap, de legkésőbb 2013. február 28. napja.
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.    (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzati fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre 
áll.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására.

Határid  ő  :   2012. november 15. (aláírásra és folyósításra)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Fritsch Márta: Itt  a  rajzi  mellékletekről  van szó.  A Rendezési  Terv módosításához kapcsolódó 
rendelet módosítás során a tervezőtől kapott instrukciók alapján kell eljárni. Kiderült, hogy ebből 
kimaradt a rajzi rész, tehát ez nem azonos a főépítész által is elfogadott anyaggal.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     889/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvan Város Helyi Építési 
Szabályzatáról  és  Szabályozási  Tervéről  szóló  39/2009.  (VIII.  28.)  önkormányzati  rendelet 
módosítására  vonatkozó  előterjesztést  és  a  mellékelt  rendelet-tervezetet  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek.

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kötelező tartalékának 
rendelkezésre bocsátásról 

Papp István: Volt  egy  30  MFt-os  zárolásunk  és  ezt  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú Zrt. szeretné, ha feloldanánk ezt a 30 MFt-ot, hogy hozzá tudjon nyúlni, mert szüksége 
van rá. Erről van szó röviden, hogy a zárlatot feloldjuk.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     890/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvani Városgazdálkodási 



Nonprofit Közhasznú Zrt. kötelező tartalékának rendelkezésre bocsátásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város költségvetésről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendeletében képzett kötelező tartalékból 30.000 eFt összeget rendelkezésre 
bocsát a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, működési kiadásainak 
fedezetére.

Határid  ő  :   2012. november 15.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel kötött folyószámlahitel-szerződés 
módosításáról és a folyószámlahitel igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
indításáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről

Papp István: Itt arról van szó, hogy volt egy határozott szerződésünk a Kereskedelmi és Hitelbank 
Zrt.-vel és most határozatlan lesz.
dr. Szikszai Márta: Nem, határozatlan volt a szerződés, ezt értette félre a közbeszerzési tanácsadó 
is. Tehát a hitelszerződés határozatlan időre szólt, a rendelkezésre tartás volt határozott idejű, ami 
2012. december 31-ig fennáll. Ez a közbeszerzési tanácsadóval, illetve más tanácsadóval is 
egyeztetve lett. Hogy a rendelkezésre tartást határozatlan idejűvé tegyük, ez olyan jellegű 
módosítása ennek a folyószámla-hitelszerződésnek, amely nem igényli közbeszerzési eljárás 
lefolytatását, hiszen maga az alapszerződés határozatlan idejű és így a rendelkezésre állást is 
határozatlan idejűvé tudjuk tenni a bankkal történt egyeztetés alapján. A  mostani pénzügyi 
jogszabályok szerint nem is lenne lehetőség csak egy évre ennek a hitelnek a nyújtására, azonban a 
jelenleg hatályban lévő szerződéseket, így a mi határozatlan idejű szerződésünket is a törvény 
erejénél fogva tovább fenn lehet tartani, de ha újat indítunk, az már csak egy éves lehet. 
Papp István: Most fog módosulni a hitelfelvételi szabály januártól, tehát nem lehet majd csak úgy 
hiteleket felvenni.
Marján János: Ez csak egy jogtechnikai kiskapu, amit most kihasznál az önkormányzat, ezt meg 
kell lépni. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     891/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Kereskedelmi és Hitelbank 
Zrt.-vel  kötött  folyószámlahitel-szerződés  módosításáról  és  a  folyószámlahitel  igénybevételére 
vonatkozó  közbeszerzési  eljárás  indításáról  szóló  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” 
elnevezésű nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításról szóló 673/2012 (X. 11.) sz. 
határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2012. november 14. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     892/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Kereskedelmi és Hitelbank 
Zrt.-vel  kötött  folyószámlahitel-szerződés  módosításáról  és  a  folyószámlahitel  igénybevételére 
vonatkozó  közbeszerzési  eljárás  indításáról  szóló  határozat  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank 
Zrt.-vel 2011. január 17-én kötött 600 millió Ft összegű folyószámlahitel-szerződést a rendelkezésre 
állási időszak tekintetében határozatlan idejűre kívánja módosítani. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására. 

Határidő: 2012. december 31. (szerződést módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

dr. Borbás Zsuzsanna: A jelenleg hatályos szerződésünk az önkormányzati intézmény 
villamosenergia ellátására az MVM Partner Zrt.-vel 2012. december 31-én lejár, ezért, hogy január 
1-től biztosított legyen, közbeszerzési eljárást kell elindítani. Mivel a beszerzés nettó becsült értéke 
éves szinten 33.620.000,- Ft, így nyílt közbeszerzési eljárás indításáról  kell  dönteni  nemzeti 
eljárásrendben. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     893/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Villamosenergia beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamosenergia beszerzése”  elnevezésű 
helyben központosított nyílt közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrendben. A beszerzés nettó 
becsült értéke 33.620.000,- Ft.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamosenergia beszerzése”  elnevezésű, 
33.620.000,- Ft nettó becsült értékű, helyben központosított, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó 
nyílt 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.) Bánkutiné Katona Mária; irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó.

Határidő: 2012. november 16. (hirdetmény feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről

Papp István: Ez az újhatvani Szent István Általános Iskolában fog megvalósulni, a becsült érték 
28.100.000,- Ft. Az önkormányzatnak 30% önerőt kell  ehhez  biztosítani és közösen  fogunk 
pályázni.
dr. Borbás Zsuzsanna: Egyedül pályázunk, csak együttműködési megállapodás kerül megkötésre.
Papp István: Reményeink szerint lesz egy jó műfüves pálya az iskolában, ahol lehet majd focizni. 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     894/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Műfüves  pálya  építése” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az 
„MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program, III. ütem”  című felhívására a Szent István 
Általános Iskolában (székhelye:3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) egy 20x40 méteres műfüves 
pálya kialakítására. A fejlesztés  becsült értéke 28.100.000,- Ft, melyhez 30 % önerő szükséges, 
melynek becsült értéke 8.430.000,- Ft. Az önerő összege Hatvan Város 2012. évi költségvetéséről 
szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen 
rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2012. november 21. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     895/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Műfüves  pálya  építése” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési 
program, III. ütem”  című pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot 
választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Kondek Zsolt képviselő;
2.) Kovács János Szent István Általános Iskola igazgatója;
5. Dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető;
6. Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

Határidő: 2012. november 14. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     896/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Műfüves  pálya  építése” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési 
program, III. ütem”  című pályázathoz szükséges műszaki dokumentumokat (talajmechanikai 
szakvélemény, helyszínrajz, vázrajz, összesített közműterv) a  Motívum Eger Építész Irodával 
(székhely: 3300 Eger, Zúgó út 6.) készítteti el bruttó 482.600,- Ft vállalkozási díjért. A szükséges 
pénzügyi forrás a Hatvan Város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. november 13. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     897/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Műfüves  pálya  építése” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési 
program, III. ütem” című pályázathoz szükséges című pályázatban foglaltak teljesülése érdekében 
együttműködési megállapodást köt a Futball Club Hatvan egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Népkert-Sporttelep, címe: 3001 Hatvan, Pf. 42.), mint szakmai partnerrel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására.  

Határidő: 2012. november 15. (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan város mezőgazdasági utak felújítása”  című pályázathoz kapcsolódó 
építési munkák megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

dr. Borbás Zsuzsanna: Lezajlott a közbeszerzési eljárás, egy ajánlat érkezett, a LIQUID ENERGY 
Kft. ajánlata, mely  nettó 15.945.692,- Ft-ról szól. Hiánytalan volt a benyújtott ajánlat, nem kellett 
hiánypótlást kiírni, a tárgyalási fordulón nem adott újabb ajánlatot, tehát az eljárás nyertesének őt 
javasolt hirdetni.
Marján János: Ez ilyen „népszerű” pályázat volt? 
dr. Borbás Zsuzsanna: Meghívásos volt, három céget hívtunk meg.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     898/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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, 
mint a képviselő-testület  566/2012. (VIII. 30.) számú határozata  alapján indult, a  „Hatvan város 
mezőgazdasági  utak  felújítása”  című  pályázathoz  kapcsolódó  építési  munkák  megrendelése 
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  döntéshozója,  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás  esetében  nyertes 
ajánlattevőnek a LIQUID ENERGY Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 12.) nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő  érvényes ajánlatot tett,  alkalmas mind pénzügyi-gazdasági,  mind műszaki-
szakmai  szempontból  a  szerződés  teljesítésére,  és  ajánlata  tartalmazza  a  tárgyi  közbeszerzési 
eljárás  bírálati  szempontja  szerint,  a  közbeszerzésekről  szóló 2011.  évi  CVIII.  törvény 71.  §  (2) 
bekezdés  a)  pontján  alapuló,  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó,  egyben 
egyetlen érvényes ajánlatot, azaz 15.945.692.- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2012. november 16. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés „Kortárs köztéri alkotás létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről

dr. Borbás Zsuzsanna: Az önkormányzat a Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett 
pályázatra szeretne pályázatot benyújtani. A  benyújtási  határidő:  2012.  november  15. Ebből a 
pályázatból lehetőség van a város történelméhez, múltjához kötődő szobrot felállítani. A jelenlegi 
elképzelések szerint ez a Balassi B. úti közterületen valósulna meg. Itt a határozati javaslatok arról 



szólnak, hogy indulunk ezen a pályázaton, a becsült költség 6.950.000,- Ft, 30%-os önerő kell 
hozzá, illetve kiválasztanánk azt a szakembert, aki elkészíti  a  pályázathoz szükséges 
dokumentációt. A legkedvezőbb ajánlatot Laczik Csaba szobrász restaurátor adta.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     899/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Kortárs  köztéri  alkotás 
létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Vizuális 
Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázatra, amelynek a célja olyan kortárs, 
esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobrok, szoborcsoportok, térinstallációk) 
létrehozása, melyek az adott település jelenét erősítik. A megvalósítás becsült értéke 6.950.000,- Ft, 
melyhez 30 % önerő szükséges, melynek becsült értéke 2.085.000 ,- Ft. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.
A pályázathoz szükséges önerő Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) 
önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. november 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     900/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Kortárs  köztéri  alkotás 
létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vizuális Művészetek Kollégiuma által 
hirdetett nyílt pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és 
projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Szinyei András alpolgármester;
2.)Fritsch Márta főépítész;
3.)Simon Gábor pályázati ügyintéző;

Határidő:     2012. november 14. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     901/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Kortárs  köztéri  alkotás 
létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vizuális Művészetek Kollégiuma által 
hirdetett nyílt pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentációt (alkotás témájának és 
koncepciójának részletes ismertetése, helyszínre tervezett műalkotás vázlatterve, mű anyagának, 
technikájának pontos leírása) Laczik Csaba szobrász restaurátorral (székhely: 3012 Nagykökényes, 
Klapka György utca 17.) készítteti el bruttó 10.000,- Ft vállalkozási díjért. Az összeg a Hatvan város 
2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll.



Határidő: 2012. november 14. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont
Előterjesztés a „Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről

dr. Borbás Zsuzsanna: Ebben az eljárásban kettő ajánlatot nyújtottak be: a GRAFIT 37 Építész 
Iroda Kft., illetve a SISÁK ART Kft., ez utóbbinál hiánypótlásra volt szükség, aminek eleget tett. A 
tárgyalási fordulóban a SISÁK ART Kft. lejjebb vitte az ajánlati árat, így az övé lett a kedvezőbb, 
ezért 490.000,- Ft + ÁFA vállalkozói díjért az eljárás nyertesének őt kellene hirdetni, második 
helyen pedig a  GRAFIT 37 Építész Iroda Kft.-t.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     902/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
1.) 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, 
mint a képviselő-testület 565/2012. (VIII. 30.) számú határozata alapján indult, a „Régi autóbusz-
pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a SISÁK ART 
Kft.-t (3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes 
ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja 
szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 490.000.- Ft + ÁFA ajánlati ár 
összeget. 

2.) 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, 
mint a képviselő-testület 565/2012. (VIII. 30.) számú határozata alapján indult, a „Régi autóbusz-
pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a 
GRAFIT 37 Építész Iroda Kft.-t (3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 
az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló, a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 515.000.- 
Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2012. november 16. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont
Előterjesztés magánerő bevonásával megvalósuló útfejlesztés megépítésére vonatkozó 
megállapodás módosításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     903/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a magánerő  bevonásával 
megvalósuló útfejlesztés megépítésére vonatkozó megállapodás módosításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelő tartalommal módosítja a Saia-Burgess Hatvan  Elektromechanikai Termékek 
Kft.-vel, mint a Johnson Electric Hatvan Kft. jogelődjével 2010-ben kötött megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosító okirat aláírására.

Határidő: megállapodás módosításra: 2012. december 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont
Előterjesztés a 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról

Papp István: Sajnos  beázott az óvoda megint, mert  csőtörés volt, ezért hozzácsatolunk még 
2.990.000,- Ft-ot a helyreállítási költségekhez.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     904/2012.     (XI.     13.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012. évi intézményfelújítási 
feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2012. évi felújítási keretének felosztásának elfogadásáról szóló 113/2012. (II. 22.) 
számú határozatát 2012. november 14. napi hatállyal annyiban, hogy annak melléklete helyébe 
jelen határozat melléklete lép. 
A többletköltségként jelentkező 2.990.000,- Ft pénzügyi forrása Hatvan város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési hitel terhére 
biztosított, mely összeg a biztosító által fizetett kártérítés összegével csökkentésre kerül.

Határidő: 2012. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés mosodai eszközök értékbecsléséről 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     905/2012.     (XI.     13.)     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 volt kórházi mosodai eszközök 
értékbecslésével a Pongrácz-Tiboldi Kft.-t (székhely: 1158 Budapest, Neptun u. 50.) bízza meg 
bruttó 50.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a „Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.



Határidő: 2012. november 15. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya kialakításához kapcsolódó döntésekről

Papp István: Nemsokára elkészül a jégpálya, alig várják már a gyerekek, hogy megnyisson.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     906/2012.     (XI.     13.)     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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya környezetének filccel történő lefedésével (300 m²) az L.S.&P. Kft.-t (székhely: 1108 
Budapest, Harmat u. 212-216.) bízza meg bruttó 114.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 717/2012. (X 25.) sz. 
határozatában biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     907/2012.     (XI.     13.)     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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya hangosításával Koros Attila egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Vas Gereben u. 
4.) bízza meg bruttó 1.000.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 717/2012. (X 25.) sz. 
határozatában biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     908/2012.     (XI.     13.)     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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya világításának erősáramú villamos hálózatkiépítésével a Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 240.919,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 717/2012. (X 25.) sz. 
határozatában biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     909/2012.     (XI.     13.)     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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpályán megtartásra kerülő jégdiszkók alkalmával a fénytechnika biztosításával a SZATYI 
STAGE TEAM Kft.-t (székhely: 5630 Békés, Jantyik u. 16.) bízza meg bruttó 1.200.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 717/2012. (X 25.) sz. 
határozatában biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: 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 8.45 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


