
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 20-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Marján János tag

- Dudásné Csikós Ágnes igazgatási osztályvezető

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   547  /2013.     (VI.   20  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. június 20-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására az ASSA DIVI Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. részére

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Nyitott Ház Közhasznú 
Alapítvány részére

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási 
osztályvezető



Határidő: 2013. június 20.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés  díjmentes közterület-használat megállapítására az ASSA DIVI Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. részére

Papp István: Hogyha ők árusítani akarnak, akkor ingyenest nem tudunk adni, ugye? 
Lestyán Balázs: Valamikor mi abban egyeztünk meg, hogy olyan rendezvényt tudunk támogatni, 
ami nem üzletszerűen működik,  viszont a városért  van,  értéket  képvisel,  ahol  mondjuk segítők 
vesznek  részt,  önfeláldozó  munkával  segítik,  mert  ha  valaki  az  ingyenes  közterületet  akár 
haszonszerzésre,  akár pénzkeresetre használja fel,  akkor  kivételt  teszünk azzal  szemben, akinél 
hasonló célból adunk ki  pénzért területet.  Azt  kell megvizsgálni,  hogy ez a befolyt  összeg mit 
szolgálna. 
Papp István: A Nyitott Ház Alapítvány Közhasznú Alapítvány, hátrányos helyzetű gyerekekről van 
szó, minden évben van nekik egy ilyen programjuk, ők sok problémás gyerekkel foglalkoznak.
Lestyán  Balázs: Tehát  hogyha bizonyított  erejű,  hogy az  így keletkező  bevételt  az  alapítvány 
jótékony célra használja,  az mondjuk áttételesen, de azért mégiscsak érvényesítené azt,  amit  el 
szeretnénk érni. Az adakozásnak ez egy fajtája lehet, nem magáncélra történik.
Papp István:  Akkor azt javaslod, hogy ne járuljunk hozzá. Ez egy nagyon nagy rendezvény, sok 
látogatóval,  szerintem túl  sok  is  az  ötszáz  négyzetméter,  mert  elfoglal  egy óriás  területet.  Az 
emberek hogy fognak ott elférni? - másnak is van kiadva gondolom, lesznek ott árusok. Ez egy 
egész napos komoly rendezvény, nem tudom az okát én se, hogy miért adnánk nekik ingyen, mikor 
mások ezért fizetnek. Lestyán Balázsnak teljesen igaza van ilyen szempontból. Tehát nem járulunk 
ahhoz hozzá, hogy ez a cég ingyen és bérmentesen használja ezt a területet, mert más is fizet érte és 
egy kiemelt rendezvény lesz országosan is a nemzeti vágta.

Papp István elnök szavazásra tette  fel  a határozati  javaslat  A) döntési lehetőségét, melyet a 
bizottság tagjai 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elvetettek. 
Papp István elnök szavazásra tette  fel  a határozati  javaslat  B)  döntési  lehetőségét,  melyet a 
bizottság tagjai 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadtak. 
Fentiek alapján a bizottság az alábbi határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   548  /2013.     (VI.   20  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva nem járul hozzá ahhoz, hogy az ASSA DIVI Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. a Népkertben 2013. június 29. és 30. napján a közterületet dísznövény és 
kertészeti kiállítás és vásár céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja.

Határidő: 2013. június 27. (a határozat közlésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés  díjmentes közterület-használat megállapítására a Nyitott Ház Közhasznú 
Alapítvány részére

Papp István: A Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány részére lenne egy ingyenes közterület-használat. 
Először a Népkertbe kérték, de a Horváth Mihály úton találtak egy füves területet, nem tudom mi 
ennek az oka, de én javaslom, hogy mindenképpen adjunk nekik ingyenes közterület-használatot.



Papp István elnök szavazásra tette  fel  a határozati  javaslat  A) döntési lehetőségét, melyet a 
bizottság tagjai 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadtak. 
Papp István elnök szavazásra tette  fel  a határozati  javaslat  B)  döntési  lehetőségét,  melyet a 
bizottság tagjai 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elvetettek. 
Fentiek alapján a bizottság az alábbi határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   549  /2013.     (VI.   20  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Nyitott Ház Közhasznú 
Alapítvány a hatvani 3978/1 hrsz. alatti természetben Horváth Mihály út 20/b. szám melletti 
zöldterületet és parkolót rendezvény céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja.

Határidő: 2013. június 21. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.15 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________     __________________________________
         Lestyán Balázs Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési             Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                     Bizottság tagja           Bizottság elnöke        


