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Készült :  Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2012. szeptember 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt  üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök   
Bagi Miklós  bizottsági tag 
Lestyán Balázs  bizottsági tag 
Marján János  bizottsági tag 
 
Kondek Zsolt   képviselő, állandó meghívott 
 

Mikó János bizottsági tag igazoltan maradt távol. 
 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta   jegyző 
Komendáné Nagy Márta    aljegyző 
Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
dr. Borbás Zsuzsanna   pályázati és településfejlesztési osztályvezető 
      
 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata  volt. 
 

Levetetni kérte a napirendek közül az 1. és 21. napirendi pontokat : 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
felügyelőbizottsági elnöke lemondó nyilatkozatának elfogadásáról és új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, 
 
21. napirendi pont: Előterjesztés a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a 
Salgótarján – Boldog települések közötti szakaszon” című pályázattal kapcsolatos 
döntésről 

 
Papp István bizottsági elnök  
Kérte a bizottság tagjait, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tett 
javaslatát fogadják el.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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763/2012. (IX.  25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi javaslatát 
elfogadja:  
 
 1. napirendi pont: Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
felügyelőbizottsági elnöke lemondó nyilatkozatának elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról, 

 
21. napirendi pont: Előterjesztés a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján 
– Boldog települések közötti szakaszon” című pályázattal kapcsolatos döntésről 

napirendi pontok levételre  kerültek. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 25. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte a napirendi pontok elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
764/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2012. szeptember 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. települési szilárd 
hulladékgyűjtés és szállítás üzletág beindításáról szóló üzleti tervének elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzat tulajdonában álló gépjárműre megkötött üzemben 

tartási szerződés utólagos jóváhagyásáról 
 (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

    
3. Előterjesztés víziközművek bérletére-üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
6. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma-, és hagymavásárlási akcióról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és költségvetési szervei számlavezetésével 
kapcsolatos szerződés meghosszabbításáról a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.-vel 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés az önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal közötti 

pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodásról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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9. Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

javadalmazási szabályzatának módosításáról 
 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
10. Előterjesztés Hatvan város területén egyes tervezési feladatokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

11. Előterjesztés egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés a 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
13. Előterjesztés a Kossuth téri vadgesztenyefák kivágási, valamint pótlási koncepciójáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés a Hatvan, 4185 hrsz.-ú (temető) ingatlanon történt támfal építésével 

kapcsolatban tartószerkezeti szakértői vélemény beszerzéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola kéményének helyreállításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

16. Előterjesztés új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének 
átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

17. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

18. Előterjesztés az „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

19. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú projekt 
lebonyolításához szükséges döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
21. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselői kerete egy részének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
22. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselői kerete egy részének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
23. Előterjesztés a csapadékvíz-elvezető rendszer hibáinak javításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés beton fedlapok gyártásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
Határid ő: 2012. szeptember 25. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
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1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. települési szilárd 
hulladékgy űjtés és szállítás üzletág beindításáról szóló üzlet i tervének elfogadásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A képviselő-testület az augusztusi testületi ülésén úgy határozott, hogy 2012. szeptember 1. 
napjától 2017. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására 
és ártalmatlanítására közszolgáltatási szerződést köt. Ez egy új tevékenység a Zrt. 
tevékenységi körén belül, ezért ehhez erre az évre vonatkozóan, tehát szeptember 1-jétől 
december 31-ig, üzleti tervet kell készíteni. Ezt az üzleti tervet a Zrt. elkészítette. Az 
önkormányzat gazdasági szakemberei megvizsgálták, ezt az üzleti tervet tarthatónak tartják, 
ezért a képviselő-testületnek, mint kizárólagos tulajdonosnak, a jóváhagyó határozatát kérik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
765/2012. (IX.  25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. települési szilárd 
hulladékgyűjtés és szállítás üzletág beindításáról szóló üzleti tervének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elfogadja a gazdasági társaságnak a 
települési szilárd hulladékgyűjtés és szállítás üzletág beindítására vonatkozó üzleti tervét a 
jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal. 
 
Határid ő: 2012. október 1. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzat tulajdonában á lló gépjárm űre megkötött 
üzemben tartási szerz ődés utólagos jóváhagyásáról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden arról van szó, hogy amit bérbe adtunk a Bio-Pannóniának gépjárművet, azt most bérbe 
adjuk a Zrt.-nek, havi 12.700,- Ft bruttó összegért. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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766/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre megkötött 
üzemben tartási szerződés utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló IVECO 180H24 típusú JRP-876 forgalmi 
rendszámú (alvázszáma: ZCFA1TJ0202444551, motorszáma: F4AE0680BC13400153789, 
forgalmi engedély száma: EL33204) gépjárműre vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező, 
határozatlan időre szóló szerződést, mely alapján havonta bruttó 12.700,-Ft, azaz 
Tizenkettőezer hétszáz forint bérleti díj megfizetése ellenében gépjármű a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.; 
cégjegyzékszám: 10-10-020250, adószám:14551420-2-10;) használatába és üzemeltetésébe 
átadásra került.  
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólag hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a járművet illetően a járműnyilvántartásba magát 
üzembentartóként bejegyeztesse azzal, hogy mindez nem érinti a jármű tulajdonjogát.  
 
Határid ő: 2012.szeptember 27. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a víziközm űvek bérletére-üzemeltetésére vonatkozó szerz ődés 
módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A képviselő-testület a július 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésén úgy döntött, hogy a 
Hatvan közigazgatási területén található víziközművek üzemeltetésére bérleti-üzemletetési 
szerződést köt az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális Víziközmű Üzemeltető ceglédi 
székhelyű Kft.-vel. A szerződés rendelkezik arról, hogy a III. sz. mellékletet, tehát az 
üzemeltetésbe adandó víziközműveket felsorolásáról szóló mellékletet, 90 napon belül töltik fel 
a felek tartalommal. Ez a 90 nap október 16.-án járna le, ezt tartani nem tudjuk. A tárgyalások 
valójában a mai napon kezdődnek érdemben. A Heves Megyei Vízmű vezérigazgatója szóban 
kifejtette azt a szándékát, hogy a közös megegyezéssel való megszüntetésbe beleegyezik, ami 
a Heves Megyei Vízmű részéről az üzemeltetésre vonatkozó szerződéseket jelenti. Ezután 
tudjuk majd felleltározni, illetve számba venni a vagyont és ezért kérjük még 30 nappal a 
határidő meghosszabbítását. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
767/2012. (IX.  25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a víziközművek bérletére-üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális 
Víziközmű Üzemeltető Kft.-vel (2700 Cegléd, Pesti út 65.) 2012. július 13-án megkötött 
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víziközművekre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést a jelen határozat mellékletét képező 
okirat szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. (okirat aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. napirendi pont 
 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakáso k és helyiségek bérletér ől és 

elidegenítésér ől szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet mó dosításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A lakásrendeletet pár hónappal ezelőtt a képviselő-testület úgy módosította, hogy 
önkormányzati bérlakás bérleti jogának a lehetőségét biztosítja a nehéz helyzetbe került, 
lakáshitellel rendelkező polgárok védelme céljából. 
Elkezdtük alkalmazni ezt a jogszabályt, jönnek az esetek. Nagyon sok esetben az adós mellett 
az adóstárs, illetve a jelzálog kötelezett e körbe való bevonása is indokolt. Indokolt úgy 
pontosítani, hogy hatvani fekvésű ingatlanra vonatkozzon ez a lehetőség, hiszen sokszor volt 
úgy, hogy felvette a hatvani lakos gyermek a lakáshitelt, és ráterhelték nem hatvani szülője, 
vagy hozzátartozója ingatlanára. Tehát ezt kizárnánk, illetve beemelnénk a támogatotti körbe az 
adóstársat illetve a jelzálog kötelezettet. 
Továbbá a lakásrendelet módosítása szükségessé vált abból a célból is, hogy folyamatosan 
változott ez a lakásrendelet, és olyan hosszú távú kötelezettségek születtek lakások 
elidegenítése folytán, amikor részletekben történő vételár megfizetését engedélyezte a 
képviselő-testület, illetve erre vonatkozóan jött létre megállapodás. Folyamatosan változott a 
futamidő, változott a kamat, szinte már nem is tudjuk felgöngyölíteni, hogy milyen megfontolás 
alapján történtek ezek a vételárrész megfizetések. Előálltak olyan helyzetek, hogy mondjuk, 25 
évig fizeti a törlesztő részletet, és háromszor annyit fizet vissza. Bizony van olyan esetünk, 
amikor olyan előre nem látható körülmény áll be valamelyik családtagnak az egészségi 
állapotában, amely miatt a visszafizetési kötelezettség rendkívül elnehezül a család számára. 
A javaslat szerint a jelenlegi kondíciók alapján módosítanánk át, mert a jelenlegi kondíciók 
sokszor sokkal kedvezőbb kamatot jelentenek a vételár megfizetésére kötelezettek számára, 
mint a mi az eredeti szerződésben van, és ezzel meg lehetne az ő helyzetüket könnyíteni. 
Ugyanakkor az önkormányzat természetesen a vételárhoz, illetve a jelenleg hatályos rendelet 
szerinti kamatokhoz hozzájut. Erről szól ez a rendeletmódosítás. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendeletmódosítást feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
768/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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5. napirendi pont 
Előterjesztés a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányza ti rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A képviselő-testületi döntések sokszor nagyon sürgősen válnak szükségessé és így nem 
tartható az anyagok kiküldésére vonatkozó 3 napos határidő. 
Ezért kérnénk úgy módosítani a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet, hogy a 
munkaterv szerinti rendes üléseknél ez az időtartam természetesen megtartásra kerül, azonban 
rendkívüli helyzetben, például pályázatoknál nagyon hirtelen döntések szükségesek, ezekben 
az esetekben ez alól a határidő alól mentesüljön az előterjesztő, illetve az előkészítésben 
közreműködő Polgármesteri hivatal. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
769/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 

rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma-, és hagy mavásárlási akcióról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztésben egyértelműen le van írva minden, a nyertesek is fel vannak sorolva. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
770/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma-, és hagymavásárlási akcióról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és 
hagymavásárlást szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 
többgyermekes családoknak, amelyek a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai, az 
1994-2012. között született gyermeket nevelő családoknak gyermekenként, valamint az 
önkormányzat által megállapított szociális ellátásában részesülők, illetve a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által folyósított ellátásában részesülők részére. A vásárlásra jogosultak 
személyenként 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- 
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Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozásuk, illetve lakbértartozásuk 
nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen vehető igénybe. 
E feladatra tervezésre került 5.000.000,- Ft, a hiányzó összeg: 4.108.000,- Ft, mely 
átcsoportosításra kerül a szociális ágazat költségvetésének terhére.  
 
 
Határid ő: 2012. október 30. (akció lebonyolítására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
771/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma-, és hagymavásárlási akcióról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. október 13-ára tervezett 
kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Polgaro Kft-től (székhely: 9144 Kóny, hrsz: 0145/43) rendeli meg a 
burgonyát 67.500 kg mennyiségben 15 kg-os kiszerelésben, a hagymát 13.500 kg 
mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 6.343.650,- Ft értékben. A képviselő-
testület az almát Szaniszló Tamástól (székhelye: 3000 Hatvan, Sashalom 2.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 45.000 kg mennyiségben 10 
kg-os kiszerelésben bruttó 3.714.750,- Ft értékben. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 28. (a szállítási szerződések megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
És ez mikor lesz? 
 
Komendáné nagy Márta aljegyz ő 
Október 13-án. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Hány kiló? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
15 kg burgonya, 10 kg alma, 3 kg hagyma. 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és költségvet ési szervei 
számlavezetésével kapcsolatos szerz ődés meghosszabbításáról a Kereskedelmi és 
Hitelbank Nyrt.-vel 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A számlavezetésünk szerződése december 31-vel lejár, és a Bankkal a kapcsolatot felvettük. 
Úgy gondolom, hogy elég kedvezményes jelenleg a bankszámlaszerződésünk, mivel a 
számlavezetésnek a díja 0,- Ft, egyedül a postaköltséget kell megfizetnünk. Ezért célszerű 
határozatlan időre meghosszabbítani ezt a szerződést és felhatalmazni polgármester urat, hogy 
a bankszámlaszerződést aláírhassa. Annál is inkább, mert szeretnénk megtartani a 
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folyószámlahitel keretünket is. A következő testületi ülésre, az októberire szeretnénk behozni, 
hogy közbeszereztessük, mert az már közbeszerzés alá esik. A bank fenntartja a jelenlegi 
kondícióit, ezért szeretnénk megtartani ezt a szerződést. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Szeretném kiegészíteni közbeszerzési szempontból. Ha határozatlan időre kötjük meg 3 évet 
kell összeszámítani, a számlavezetési díj 0,- Ft, tehát a közbeszerzési értékhatárba benne 
vagyunk. A folyószámla szerződésre vonatkozóan elég visszás a helyzet, közbeszerzést kell 
indítanunk a Kbt. értelmében, amely egy törvény, tehát egy magas szintű jogszabály. Azonban 
technikailag csak az tud folyószámlahitelt nyújtani, aki a folyószámlát vezeti. Tehát ebből a 
szempontból nincs értelme, de ezt a tendert meg kell majd következő hónapban ejteni, hogy 
megfeleljünk a Kbt. szabályainak. 
 
Marján János bizottsági tag 
Elég furcsán értelmezik a jogszabályokat. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tanácsadó véleményét is kértük. 
 
Marján János bizottsági tag 
Más a véleményünk. De persze ettől függetlenül, ha az önkormányzat ezt az utat akarja,de én 
nem gondolom azt, hogy ez teljesen szabályszerű. Mind a két esetben. Persze a testület dönt. 
Senki nem fogja ezt megvétózni vagy megváltoztatni, tekintve, hogy alaptörvény elég furcsán 
rendelkezik és ez a szabály még nincs feloldva, egyáltalán, hogy hogy lehet majd 
folyószámlahitelhez jutni, vagy hogy nem lehet. Elég nagy káosz van ebből kifolyólag. 
Lehet, hogy rövidtávon ez célszerű megoldás az önkormányzat részéről, de hosszú távon 
biztos, hogy nem az. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Működési hiánnyal nem tervezhető eleve a költségvetés.  
 
Marján János bizottsági tag 
Szerencsés helyzete van a K&H-nak így, hogy azt mondja ez így lehet, közben nem 
mondhatná, mert az OTP sem mondja, mert nem tud hitelt adni. Abszolút hitelképtelenek az 
önkormányzatok. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Melyik? 
 
Marján János bizottsági tag 
Az összes. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Polgármester úr is felvette a Kereskedelmi Bankkal a kapcsolatot. 
A támogatások megelőlegezésére szeretnénk a folyószámlahitelt a későbbiekben is fenntartani, 
és azt a Kereskedelmi Bank fenntartja. 
 
Marján János bizottsági tag 
Tegnap este olvastam ezt az anyagot, elég furcsa volt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ha most van hitelünk, illetve most veszünk fel hitelt és az átnyúlhat januárba, akkor mi van? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Akkor az a likviditási hitel átmegy működési hitelbe. Le kell könyvelni évvégén államháztartási 
törvény szerint. Jövőre vissza kell pótolni működésből. 
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Papp István bizottsági elnök 
Lassítanunk kell a fejlesztést.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Fejlesztési hitelkeretünk nincsen. Elfogyott az infrastrukturális hitelkeret. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az elkészült fejlesztések nem tudják visszatermelni azt az összeget? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Egy intézményfelújítás például nem termelő. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
De nem csak intézményfelújítás, hanem egész más fejlesztés is van. 
Mint kerékpárút vagy bármilyen építés, amit számlázott, azt itt is kell leadózni nem? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ha nincs telephelye, akkor nem. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Adóbevételbe nagyságrendileg azért nincs olyan nagy hatása. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
772/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és költségvetési szervei számlavezetésével 
kapcsolatos szerződésének meghosszabbításáról a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.-vel című 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a K&H Bank Nyrt.-vel fennálló 
bankszámlaszerződést határozatlan időre meghosszabbítja, a jelenlegi 
bankszámlaszerződésben foglalt feltételekkel. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámlaszerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2012. október 15. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés az önállóan m űködő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 
közötti pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosz tás és felel ősségvállalás 
rendjér ől szóló megállapodásról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az államháztartási törvény és annak végrehajtási utasításai 2012. január 1-jével megváltoztak. 
Megállapodást már 2 évvel ezelőtt is fogadott el a képviselő-testület, most azt a megállapodást 
átvizsgáltuk, az intézményekkel megkonzultáltuk. A Polgármesteri hivatal látja el az önállóan 
működő intézményeknek a számlevezését és a pénzügyi feladatait, az ahhoz kapcsolódó 
munkálatokat. 
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A mellékelt megállapodás ezeknek a feladatoknak a ledokumentálása, a hivatal és az 
intézmények közötti munkakapcsolatban kinek milyen kötelessége és joga van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
773/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal közötti 
pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodás című előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező - az 
önállóan működő költségvetési szervek és Hatvan Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan 
működő és gazdálkodó szerv között a pénzügyi-gazdasági feladatok, munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről szóló keretmegállapodás tervezetet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az intézményvezetőket a megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2012. október 1. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonban lé vő gazdasági társaságok 
javadalmazási szabályzatának módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden arról van szó, hogy amelyik veszteséges társaság, az nem adhat jutalmat. Ez a 
módosítása a korábbi javadalmazási szabályzatnak. 
 
Komendáné Nagy Mátra aljegyz ő 
A múlt havi testületi ülésen merült fel, hogy ezt a részét módosítsuk. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mindig attól függ, hogy kinek az érdekei szerint csináljuk ezt. Mert persze ha veszteséges, 
akkor nem célszerű. Bele van fogalmazva, elméletileg nem járna. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
774/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
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javadalmazási szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról szóló 554/2012. (VIII. 30.) számú határozatát 
módosítja annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

 
Határid ő: 2012. szeptember 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területén egyes tervezési f eladatokról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Bajcsy-Zsilinszky úton a jelentős számú intézmény miatt célszerű parkolót kialakítani, mivel 
örökös gondot okoz a parkolás ezen a részen. Erre vonatkozóan kértünk be ajánlatokat, 
valamint további 10 db buszöblöt célszerű akadálymentessé tenni, amelyre szintén kértünk 
tervezői ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot mindkét tervezési feladatra a Tarjánmix Kft. adta, 
ezért őket célszerű megbízni a feladattal. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Több pályázat is fut a Bajcsy útra, mennyiben érinti ezeket? Nehogy esetleg megcsináljuk a 
buszöblöt, majd építjük a kerékpársávot és vissza kelljen bontani. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Úgy kértük az ajánlatot, hogy a tervezők tudták, hogy előfordulhat az a helyzet, hogy a buszsáv 
kialakításra kerül, vagy ha nem, mind a két esetre ugyanazt az ajánlatot adták és az összes futó 
pályázatot figyelembe vették. Még várunk a munka megrendelésével, hogy az orvosi rendelős 
pályázatunk ha célt érne, akkor ott egy jelentős parkoló lenne kialakítva, akkor valószínűleg 
nem kellene kialakítanunk további parkolóhelyeket. Ezeket tehát körbejártuk. 
A megrendeléssel még várunk, de szeretnénk, ha kiválasztaná a képviselő-testület a tervezőt, 
hogyha meg kell rendelnünk a tervezési munkákat, akkor már legyen róla határozatunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
775/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város területén egyes tervezési feladatokról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bajcsy-Zsilinszky utcában az építési 
engedély köteles parkoló tervezési feladatainak elvégzésével a Tarjánmix Kft.-t (székhely: 3100 
Salgótarján, Corvin út 17.) bízza meg bruttó 762.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére kerül biztosításra.  
 
Határid ő: 2012. október 30. (szerződéskötésre) 

 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
  
776/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város területén egyes tervezési feladatokról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 10 db autóbusz-öböl akadálymentesítése 
érdekében a tervdokumentáció elkészítésével a Tarjánmix Kft.-t (székhely: 3100 Salgótarján, 
Corvin út 17.) bízza meg bruttó 317.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére kerül biztosításra.  
 
Határid ő: 2012. október 30. (szerződéskötésre) 

 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés egyes állami tulajdonú hatvani ingatlano k tulajdonjogának 
megszerzésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A korábbi MÁV kezelésben lévő, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
vételéhez szükséges döntéseket hozni, melyeket az MNV Zrt. részére meg kell küldeni, hogy 
milyen célra kívánja az önkormányzat a későbbiekben ezeket a területeket hasznosítani. 
Jogszabállyal kell alátámasztani, hogy azok az önkormányzat számára előírt feladatok. 
Itt érintett a Dali épület az első határozati javaslatban, amit művelődési célból célszerű átvenni 
az önkormányzatnak. 
A Gesztenyéskert óvoda melletti út területét közlekedési célból célszerű átvenni. A hármas 
határozati javaslat arról szól, hogy a volt MÁV kertészet területe és a Gesztenyéskert óvoda 
mögötti területrész jelen pillanatban szántó művelési ágba tartozik. Ez azt jelenti, hogy az Állami 
Vagyonkezelő a Nemzeti Földalapkezelőhöz kell, hogy átadja az ingatlant. Kérjük ebben a 
határozati javaslatban, hogy az Állami Vagyonkezelő járjon el a szántó művelési ág 
megszüntetéséhez, mivel ezek az ingatlanok a műveléshez szükséges járművekkel nem is 
közelíthetőek meg, tehát szántó művelési ágban való tartása nem indokolt. Majd ugyanezen 
ingatlanoknak - a cél meghatározásával – kérjük az önkormányzati tulajdonba vételét. Az óvoda 
mögötti területrész óvoda művelési ágba kérjük, a kertészet területét pedig szociális ellátások 
és közterületek fenntartása feladatok elvégzése céljából kérjük. 
A hatodik határozati javaslatban a Loki pálya önkormányzati tulajdonba vételét kérjük 
sportfeladatok ellátása céljából. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
777/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 514/1 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Mészáros Lázár utca 8. szám alatt található, 1108 m2 nagyságú, 
kultúrház megnevezésű ingatlant művelődési ház kialakításának céljából, a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) számú 
rendeletének 5. mellékletében található közösségi tér önként vállalt feladat ellátása okán a 
tulajdonjog ingyenes átruházását kérelmezi a Magyar Államtól. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze és megállapodást kössön az önkormányzat 
nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 100.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely 
terhére biztosítja. 

Határid ő: 2012. október 31. (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Papp István elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
778/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2600/2 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky útról nyíló, a Gesztenyéskert Óvoda mellett 
található, 527 m2 nagyságú, saját használatú út megnevezésű ingatlant, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott helyi 
közutak fenntartása feladat ellátásának megkönnyítéséért a tulajdonjog ingyenes átruházását 
kérelmezi a Magyar Államtól. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze és megállapodást kössön az önkormányzat 
nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 100.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely 
terhére biztosítja. 

Határid ő: 2012. október 31. (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem  benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
 
Papp István elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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779/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a Magyar Államtól, az állami 
tulajdonú hatvani 2600/5 és a 2603 helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlanok központi 
elhelyezkedése, a társasházak közelsége és a szántóföldi kultúrák megműveléséhez 
szükséges gépjárművek többsége számára, a szűk utcák miatti megközelíthetetlenségük okán 
a művelésből történő kivonását, az önkormányzati tulajdonba történő átadást megelőzően. A 
képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges 
pénzügyi forrást 100.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletében a 
városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére 
biztosítja. 

Határid ő: 2012. október 31. (művelésből kivonásról szóló kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Papp István elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
780/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2600/5 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky útról nyíló út végén, a Gesztenyéskert Óvoda 
mögött található, szántó művelési ágú ingatlant a Gesztenyéskert Óvoda további fejlesztési 
lehetőségének megteremtése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott óvodai nevelési feladat magasabb színvonalon történő 
ellátásának céljából  a tulajdonjog ingyenes átruházását kérelmezi a Magyar Államtól. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze és megállapodást kössön az önkormányzat 
nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 100.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely 
terhére biztosítja. 

Határid ő: 2012. október 31. (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem  benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Papp István elnök 
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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781/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2603 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Gárdonyi Géza utca végén található, 3 ha 9305 m2 nagyságú, 
szántó művelési ágú ingatlant a közterületek fenntartásában, a tereket, parkokat díszítő 
növényzet megtermelésével és a munkahelyi, valamint a közétkeztetés alapanyag 
szükségletének kielégítésében, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) számú rendeletének 5. mellékletében található  szociális 
ellátások és a közterületek fenntartása feladatok magasabb színvonalon történő ellátásának 
céljából  a tulajdonjog ingyenes átruházását kérelmezi a Magyar Államtól. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze és megállapodást kössön az önkormányzat 
nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 100.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely 
terhére biztosítja. 

Határid ő: 2012. október 31. (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem  benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Papp István elnök 
A hatodik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
782/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2442 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Boldogi út 9. szám alatt található, 2 ha 9645 m2 nagyságú, 
sporttelep megnevezésű ingatlant szabadidősport, verseny- és élsport, valamint a lakosság 
testedzési igényei kielégítése érdekében, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) számú rendeletének 5. mellékletében található 
sport önként vállalt feladat magasabb színvonalon történő ellátásának megvalósításának 
céljából a tulajdonjog ingyenes átruházását kérelmezi a Magyar Államtól. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze és megállapodást kössön az önkormányzat 
nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 100.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely 
terhére biztosítja. 

Határid ő: 2012. október 31. (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelmek benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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12. napirendi pont 
Előterjesztés a 2012. évi intézményfelújítási feladatt erv módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az eredeti előterjesztés arról szól, hogy a Kossuth tér 8. szám alatti orvosi rendelő fűtési 
rendszerét szükséges felújítani. Valószínű, hogy a fűtési rendszerből a víz elmegy a talajba, 
mert a földbe van elvezetve a fűtési rendszer a helyiségekben, valamint a kazánok kisebb 
javítását szükséges elvégezni. Orvosi csaptelep - ami előírás –, nem volt az orvosi rendelőben 
felszerelve, sem szúnyogháló. Ezen a feladatok elvégzése a tulajdonos önkormányzat 
kötelessége a megkötött szerződés alapján. A becsült költsége ennek a feladatnak 500 ezer Ft. 
Valamint módosító indítvánnyal a Szent István Általános Iskolának szükséges 800 ezer Ft-ot 
biztosítani, mert a Kossuth térről felszedett mintegy 250 m2-nyi térkövet szeretné az iskola 
lerakni a szakmunkásképző iskola diákjainak a segítségével. Az alapozási lépcső készítéshez 
800 ezer Ft-os anyagköltséget szükséges biztosítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításához a következő módosító indítványt 
teszem: 

1. Az előterjesztés határozati javaslatának második bekezdésének helyébe az alábbi 
szövegrész lépjen: 

„A többletköltségként jelentkező 1.300.000,- Ft pénzügyi forrása hatvan város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési hitel terhére 
biztosított.” 

2. Az előterjesztés határozati javaslatának melléklete helyébe jelen módosító indítvány 
melléklete lépjen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte a módosító indítvány elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
783/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012. évi 
intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztéshez az 
alábbi  

m ó d o s í t ó   i n d í t v á n y t  

teszi: 

1. Az előterjesztés határozati javaslatának második bekezdésének helyébe az alábbi 
szövegrész lépjen: 

„A többletköltségként jelentkező 1.300.000,- Ft pénzügyi forrása hatvan város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési hitel terhére 
biztosított.” 

2. Az előterjesztés határozati javaslatának melléklete helyébe jelen módosító indítvány 
melléklete lépjen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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784/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012. évi 
intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot –a módosító indítvány figyelembevételével – elfogadásra javasolja 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. szeptember 28. napi hatállyal annyiban, hogy annak melléklete 
helyébe jelen határozat melléklete lép.  
A többletköltségként jelentkező 500.000,- Ft pénzügyi forrása Hatvan város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési hitel terhére 
biztosított. 
 
Határid ő: 2012. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Kossuth téri vadgesztenyefák kivágási,  valamint pótlási koncepciójáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A vadgesztenyefák a Kossuth téren betegek. Olyan betegségek, fertőzések érték el a fákat, 
amelyek valószínűleg a fák pusztulását fogják előbb-utóbb okozni, hiába, hogy egy évben 
kétszer permetezésre kerülnek. 
Ezért készült egy 20 éves koncepcióterv, mely szerint meg van határozva, hogy melyik évben – 
a fáknak az állapotát figyelembe véve -, hány darab fát célszerű kivágni és a pótlásukról 
gondoskodni. A pótlás során, mivel annyira fertőzöttek a vadgesztenyefák és családjukba 
tartozó fajok, célszerű más fajokat telepíteni a helyükre. A koncepcióterv erre is tesz javaslatot. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
A lakosság felé ezt nagyon jól kell tálalni. Tudatosítani kell bennük, hogy nem azért vágjuk ki, 
mert ki akarjuk vágni a fákat, hanem mert évről évre romlik az állapotuk, élet- és 
balesetveszélyesek lesznek. És ha valakire ez ráesik az nagy baj. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
785/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kossuth téri vadgesztenyefák kivágási, valamint pótlási koncepciójáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képző tartalommal 
elfogadja Hatvan Város Önkormányzata 2012-2032. közötti évekre vonatkozó „A Kossuth téri 
vadgesztenyefák kivágási, valamint pótlási koncepcióját”.  
 
Határid ő: folyamatos  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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14. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, 4185 hrsz.-ú (temet ő) ingatlanon történt támfal építésével 
kapcsolatban tartószerkezeti szakért ői vélemény beszerzésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A temető területén megépült támfallal kapcsolatosan korábban született egy döntés, mivel nem 
a korábban engedélyezett terveknek megfelelően valósult meg a temető támfal, valamint 
használatbavételi engedély nem került benyújtásra az építéshatósághoz, ezért fennmaradási 
engedély kérelmet kellett elkészíttetnie az önkormányzatnak. Az építéshatósághoz ez a 
fennmaradási engedély kérelem el is készült és benyújtásra került, azonban fennmaradási 
engedély kérelemhez be kell csatolni a felelős műszaki vezető nyilatkozatát, illetve ennek 
hiányában a szakértői véleményt, hogy rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas a 
megépült létesítmény. Meg is kértük a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat a kivitelezőktől, 
azonban csak az egyik kivitelező küldte meg azt, így szükséges beszerezni egy szakértői 
véleményt, hogy megfelelő a támfal. Kértünk be ajánlatokat, a legkedvezőbb ajánlatot a Lépték 
3 Kft. adta. Őket célszerű megbízni a szakértői vélemény elkészítésével. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
786/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan, 4185 hrsz.-ú (temető) ingatlanon történt támfal építésével kapcsolatban 
tartószerkezeti szakértői vélemény beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, 4185 hrsz.-ú (temető) ingatlanon 
történt támfal építésével kapcsolatban tartószerkezeti szakértői vélemény elkészítésével a 
Lépték 3 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Jókai u. 9.) bízza 
meg bruttó 177.800,- 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. 
 
Határid ő: 2012. november 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépisk ola kéményének 
helyreállításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Bajza József Gimnázium volt kazánházi kéményének, ami elég magas, a fedlapjának 
betonrésze elkezdett potyogni a szomszéd ingatlanra. Valamint nem messze van közterülettől, 
veszélyes lehet a közterületen járókra is, ezért célszerű ennek a javítását elvégeztetni. Kértünk 
be erre vonatkozóan ajánlatokat, a legkedvezőbb ajánlatot Kővári Tamás egyéni vállalkozó 
adta. 
 
Papp István elnök 
Milyen különbség van 2 millió és 200 ezer között. 
 



 

 573  

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ennek az lehet az oka, hogy van, aki úgy látja, hogy mindenféleképpen szükséges 
beállványozni a kéményt, hogy a munkát biztonságosan el tudja végezni. A Kővári Tamás pedig 
megoldja állványépítés nélkül a munkálatokat. 
A fedlapot azt lemezzel újra kell készíteni, és a felső meglazult téglasorokat vagy ki kell neki 
javítania, vagy vissza kell bontania. Még ez a legolcsóbb megoldás. 
 
Papp István elnök 
Nem kell elbontani, még szükség lehet rá. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem fogjuk elbontani. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
787/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola kéményének helyreállításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3000 Hatvan, Balassi B. út 17. szám alatt 
található Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarában lévő használaton kívüli 
kémény helyreállításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 
17/4.) bízza meg bruttó 203.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a működési hiány terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2012. november 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés új vasúti híd építése, valamint a 3-as é s 21-es sz. f őút keresztez ődésének 
átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
A képviselő-testület az 573/2012. (VIII: 30.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az új vasúti híd 
építése illetve a 3. sz. és a 21. sz. főút kereszteződése átépítése tárgyú pályázat előkészítése 
során a megvalósíthatósági tanulmány, valamint az engedélyezési tervek elkészítésére 
közbeszerzési eljárást indít. Továbbá döntött arról is, ezeknek a közbeszerzési eljárásoknak a 
lebonyolítására kiválasztandó közbeszerzési tanácsadó díjára nettó 8 millió Ft keretet különít el. 
Az SZMSZ szerint a bizottság jogosult kiválasztani a közbeszerzési tanácsadót. Bekértünk 3 
árajánlatot, melyek meg is érkeztek. A legkedvezőbb ajánlatot az ÉSZ-KER Kft. adta, ez bruttó 
9.525.000,- Ft, mely a nettó 8 millió keretösszegen belül van, ezért célszerű velük megkötni a 
megbízási szerződést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
788/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a 
KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-
es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges 
közbeszerzési tanácsadás elvégzésével az ÉSZ-KER Kft.-t (székhely: 1026 Budapest, Torockó 
u. 9. I/4.) bízza meg bruttó 9.525.000.- Ft megbízási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás a 609/2012. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. október 10. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város önkormányzata 2012. évi köz beszerzési tervének 
módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Ez a két közbeszerzési eljárás, amit említettem, amelyet most szeptemberi képviselő-testületi 
ülésen indított a testület, még nem szerepel a közbeszerzési tervben. Illetve az azt megelőző 
képviselő-testületi ülésen a „Mezőgazdasági utak felújítása” című pályázathoz kapcsolódó 
építési munkák megrendelése közbeszerzési eljárás indításáról döntött a képviselő-testület, és 
ezeket szeretnénk még betenni a közbeszerzési tervbe.   
Itt javasolnék a bizottságnak módosító indítványt, mert a határozati javaslat szövegében a 
„közbeszerzési terv az alábbi új 17.-19. sorszámú beszerzésekkel egészül ki:” résznél a 
táblázatban a július 31-i dátum az szeptember 30-ra módosul. 
A mellékletben jól szerepel a dátum. 
 
Papp István elnök 
Tehát akkor az alábbi módosító indítványt teszem: 

Az előterjesztés határozati javaslatában a közbeszerzési terv 17-19. sorszámú beszerzéseinek 
vonatkozásában a táblázatban szereplő „2012. július 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. 
szeptember 30-ig” szövegrész lépjen. 
 
Papp István elnök 
Kérte a módosító indítvány elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
789/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztéshez az alábbi  

m ó d o s í t ó   i n d í t v á n y t  

teszi: 
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Az előterjesztés határozati javaslatában a közbeszerzési terv 17-19. sorszámú beszerzéseinek 
vonatkozásában a táblázatban szereplő „2012. július 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. 
szeptember 30-ig” szövegrész lépjen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
790/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város 
Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot – a módosító indítvány figyelembevételével – elfogadásra javasolja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33.§-a szerinti 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 101/2012. (II. 22.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A közbeszerzési terv az alábbi új 17-19. sorszámú beszerzésekkel egészül ki: 
 

17
. 

„Hatvan város 
mezőgazdasági utak 

felújítása” című pályázathoz 
kapcsolódó építési munkák 

megrendelése” 

 Nemzeti (egyszerű) 
eljárásrend 19.987.074,- Ft  2012. július 31-ig 

18
. 

„új vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. 

főút kereszteződésének 
átépítése tárgyú 

pályázathoz szükséges 
Megvalósíthatósági 

Tanulmány elkészítése” 

 Nemzeti (egyszerű) 
eljárásrend 24.900.000,- Ft 2012. július 31-ig 

19
. 

„új vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. 

főút kereszteződésének 
átépítéséhez szükséges 

engedélyes tervek 
elkészítése, továbbá 

műszaki állapot felmérés 
megrendelése” 

 Közösségi 
eljárásrend 68.000.000,- Ft 2012. július 31-ig 

 
 
A képviselő-testület elfogadja a jelen határozat mellékletét képező módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt 2012. évi közbeszerzési tervet. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés az „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Ebben a közbeszerzési eljárásban 3 ajánlatot nyújtottak be a Csóker 60 Kft., Lőrincz Ferencné 
egyéni vállalkozó és a Trend-Papír Kft. - Profil-Copy 2002. Kft. közös ajánlattevő. Mind a három 
ajánlattevő esetében hiánypótlás kérése, illetve felvilágosítás kérése vált szükségessé. A 
bizottság Lőrincz Ferencné egyéni vállalkozó által benyújtott hiánypótlást megvizsgálva 
érvénytelennek nyilvánította az ő ajánlatát, tekintettel arra, hogy több termék esetében olyan 
terméket javasolt, ami nem felelt meg a műszaki leírásban meghatározott műszaki 
követelményeknek még minimális szinten sem. 
Az ajánlatkérő tárgyalást tartott, a tárgyaláson megjelent a Csóker 60 Kft illetve a Trend-Papír 
Kft.-Profil Copy 2002. Kft közös ajánlattevő képviselője. Végső ajánlatot csak a Trend-Papír 
Kft.-Profil Copy 2002. Kft közös ajánlattevő képviselője nyújtott be. Ezzel aláment a Csóker 60 
Kft. ajánlata alá, amely eredetileg 7.578.659 ,- Ft volt, ezt ő nem kívánta módosítani. Viszont a 
Trend –Papír kft. lement 7.081.245,74,- Ft-ra az ajánlatával, így a legkedvezőbb ajánlatot ez az 
ajánlattevő adta, így javasolt az eljárás nyertesének nyilvánítani, második helyezettnek pedig  a 
Csóker 60 Kft.-t. 
 
Papp István elnök 
Ez az egészségügyi papírt is jelenti minden intézmény részére? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Igen. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az 
előterjesztés elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
791/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 445/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján 
indult, „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a 
TREND-PAPÍR Kft. – Profil Copy 2002 Kft.  (TREND-PAPÍR Kft: 7629 Pécs, Névtelen utca 1.; 
Profil-Copy 2002 Kft: 3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 15/2.) közös ajánlattevőt 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 7.081.245,74.- 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 445/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján 
indult, „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében a második helyezett 
ajánlattevőnek a CsóKer’ 60 Kft. (3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.) ajánlattevőt 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 7.578.659.- Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget 
. 
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Határid ő: 2012. szeptember 27. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és té rségi jelent őségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és k örnyéke árvízvédelme” tárgyú 
projekt lebonyolításához szükséges döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Ez egy nyertes pályázat, a támogatási szerződést megkötöttük, lezajlott a közbeszerzési eljárás 
kivitelező kiválasztására, jelenleg abban a fázisban vagyunk, hogy most írják alá a szerződést 
és indul a kivitelezés. Ehhez szükséges a műszaki ellenőrt is kiválasztani, illetve a pályázatban 
a nyilvánosság és tájékoztatás kiválasztásának is most van itt az ideje, ezért 3-3 árajánlatot 
kértünk be. A műszaki ellenőrzésre az Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda Bt. adta 
legkedvezőbb ajánlatot, a nyilvánosság és tájékoztatásra pedig a Tender Press Kft. nyújtotta be 
a legkedvezőbbet. Tehát ezzel a 2 céggel célszerű szerződni. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
792/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú projekt 
lebonyolításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, a 
„Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című projekt megvalósítása 
során a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a  Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda Bt.-t 
(székhely: 3300 Eger, Türk Frigyes u. 31.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó  2.032.000.- Ft megbízási díjért.  A pályázat 100%-ban 
támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.  
 
Határid ő: 2012. október 10. (megbízási szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Papp István elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
793/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében A 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú projekt 
lebonyolításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



 

 578  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, a 
„Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című projekt megvalósítása 
során a nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátásával a TenderPress Kft.-t (székhely: 1125 
Budapest, Istenhegyi út 59-61.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bízza meg bruttó 899.160.- Ft megbízási díjért. A pályázat 100%-ban támogatott, így külön 
önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.  
 
Határid ő: 2012. október 10. (vállalkozási szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

20. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város területét érint ő forgalomtechnikai módosításokról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Gódor Kálmán utca és a volt Marsó ABC mögötti parkoló kereszteződésénél hiányzik az 
„elsőbbségadás kötelező” tábla. A Delelő úton „megállni tilos „tábla kihelyezése szükséges, 
mert a Csányi úti piac nyitva tartásának idején többen nem állnak be a parkolóba, hanem a 
Delelő úton parkolnak, és közlekedési fennakadást okoznak. A Szalkai utcában is parkolási 
gondok miatt célszerű „várakozni tilos” táblák kihelyezése. A Tiszti lakótelepen ki van helyezve 
2 db „megállni tilos” tábla, azonban a garázsoknál célszerű „várakozni tilos” táblákra lecserélni, 
mivel aki beáll a garázsába annak meg kell állnia egy rövid ideig. Valamint a Madách utcában 
az ott lakókat sokszor megakadályozzák a parkoló autók, hogy a saját ingatlanjukra 
behajtsanak. 
A rendőrségtől meg lett kérve az állásfoglalás, hogy szakmai szempontból ezeket a kéréseket 
vizsgálják meg. Támogatják minden esetben a forgalomtechnikai módosítást, a Madách 
utcában nem tartják szükségesnek, de úgy gondolják, hogy lehet. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az én körzetemben, a 7-es körzetben szeretném kérni, hogy az Arany János utcáról, Bajcsy-
Zsilinszky útról nyíló a kisutcák lakó- és pihenő övezetté nyilvánítását. Ezt már korábban is 
kértem. 
 
Papp István bizottsági elnök  
A 2-es iskolához egy tükröt kellene tenni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
A Majtényi utca és a Bezerédi utca sarokra, illetve a Majtényi utca Bajcsy-Zs. utca sarokra kell. 
Itt a beláthatóság katasztrofális és veszélyes. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
794/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Coop (volt Marsó) 
áruház mögötti parkoló és a Gódor K. utca kereszteződésében hiányzó „elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtábla kerüljön elhelyezésre. 
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Határid ő: 2012. szeptember 30. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök  
 A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
795/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Delelő út Csányi 
út és Kisfaludy utca közötti szakaszán „megállni tilos” táblák kerüljenek elhelyezésre mindkét 
irányból.  
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök  
 A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
796/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 úgy dönt, hogy a  Hatvan, Szalkai utcában 
a bal oldalon „várakozni tilos” tábla kerüljön kihelyezésre. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök  
 A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
797/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Tiszti lakótelep 
belső útján a 2 db „megállni tilos” tábla kerüljön lecserélésre „várakozni tilos„ táblára,  valamint 
a Hatvany Irén utca felőli tábla kerüljön áthelyezésre a garázsok előtti szakaszra.  
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök  
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
798/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Madách utcában  
a kapubejárók előtt sárga színű burkolati jel kerüljön felfestésre.  
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
21. napirendi pont 

Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

Papp István bizottsági elnök  
Egyértelműen le van írva. 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
799/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
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 mellékutcákból a Bajcsy-Zsilinszky útra 
történő könnyebb kikanyarodás érdekében 3 db forgalomtechnikai tükör leszállításával a CSP 
Trade Kft.-t (székhely: 1031 Budapest, Nánási út 2. B/7.) bízza meg bruttó 71.286,- Ft 
összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

Papp István bizottsági elnök  
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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800/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
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 mellékutcákból a Bajcsy-Zsilinszky útra 
történő könnyebb kikanyarodás érdekében 3 db forgalomtechnikai tükör elhelyezésével Torma 
Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Munka u. 1.) bízza meg bruttó 50.000,- Ft 
összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
22. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Lestyán Balázs bizottsági tag 
Padokat szeretnék kihelyezni. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta az 
előterjesztés elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
801/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 2 db „Pécsi” típusú pad beszerzésével és 
leszállításával a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg 
bruttó 136.652,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. október 8. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
  
Papp István bizottsági elnök  
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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802/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 az önkormányzati tulajdonú, természetben 
Hatvan, Pázsit u. 16. számú társasház előtt lévő közterületen 2 db köztéri pad elhelyezésével 
Koroknai István egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Apród u. 15.) bízza meg bruttó 
18.839,- 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 városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. október 8. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés a csapadékvíz-elvezet ő rendszer hibáinak javításáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Fel van sorolva, hol szükséges a javítás. Az árajánlat bekérések megtörténtek, a 
legkedvezőbbet Kővári Tamás egyéni vállalkozó adta 444.500,- Ft összegben. 
Probléma volt, hogy csak 3 vállalkozótól kérünk ajánlatot. Nem csak három ajánlatot kértünk, 
hanem bekértünk többet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
803/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 csapadékvíz-elvezető rendszer hibáinak 
kijavításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza 
meg bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. október 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés beton fedlapok gyártásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Ebben az esetben is árajánlatok kerültek megkérésre a munka elvégzésére. A legkedvezőbbet 
a Barnibau Építő Kft. adta 132.080,- Ft-tal. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
804/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 20 darab beton aknafedlap gyártásával a 
Barnibau  Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 132.080,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012.október 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéshez csatolva vannak a fotók is a kivágandó fákról. Ki veszi ki, bemegy a Zrt.-
hez? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ha a Zrt. veszi ki akkor igen, ha a házigazda vállalta, akkor ő. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Lassan elkezdődik a fakivágás, itt lesz a tél. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nekem nem a kivágással van a gondom, hanem az ültetéssel. Kértem, hogy küldjétek be, hogy 
mit szeretnétek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
805/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2302 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Bajcsy-Zs. út 
83. számú ingatlan előtti közterületen álló 3 db díszalmafa kivágásához. 
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Határid ő: 2012. október 8. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
806/2012. (IX. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2327 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Jókai u. 76/A. 
számú ingatlan előtti közterületen álló 3 db csavart fűzfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. október 8. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 04 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 

  PAPP ISTVÁN 
  pénzügyi, gazdasági és 
  városfejlesztési bizottsági elnök 
 
         BARNA ATTILÁNÉ 
      jegyzőkönyvvezető 


