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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2013. április 23-án 9,00 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök   
Lestyán Balázs bizottsági tag  
Bagi Miklós  bizottsági tag  
 
Kondek Zsolt képviselő, állandó meghívott 
   
Marján János bizottsági tag kés őbbi érkezik.  Mikó János bizottsági tag igazoltan marad 
távol. 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta   jegyző 
     
Bánkutiné Katona Mária    gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Hegymeginé Medveczki Éva  adóügyi osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes    ügyfélszolgálati osztályvezető 
Gulyás Katalin    városi főkertész 
Oláh Natália    belső ellenőr 
Kőváriné Sztankovics Tímea  belső ellenőr 
Tuzáné Füzér Judit   pályázati ügyintéző 
Gulyás Csaba    könyvvizsgáló 
   
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.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. 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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs bizotts ági tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban 14. napirendi pontként  szereplő 
„Előterjesztés nyilvános illemhely elhelyezéséről” című pontot illetve a 27.napirendi pontként  
szereplő „Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak 
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fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről” című pontot a bizottság vegye le  
napirendjéről. 
Továbbá kérte, hogy a bizottság vegye fel  napirendjei közé az alábbi előterjesztéseket:  

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 0531/2 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról 
Előterjesztés a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv kiadásáról 
Előterjesztés önkormányzati képviselői keret egy részének felhasználásáról 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2712 hrsz.-ú ingatlan felújítási 
munkáiról 

A meghívóban szereplő 31. napirendi pontot  „Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért”, 
valamint a „Hatvan legvirágosabb erkélye” cím alkalmából készítendő dísztáblák és plakettek 
legyártásáról” szintén levetetni kérte, és helyette felvenni kérte „Előterjesztés a „Tiszta, virágos 
Hatvanért” cím alkalmából készítendő dísztáblák legyártásáról” címen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatosan egyéb kérés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
306/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. április. 23-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

 

N A P I R E N D 

NYÍLT ÜLÉS : 
 
1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 0531/2 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv kiadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés önkormányzati képviselői keret egy részének felhasználásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2712 hrsz.-ú ingatlan felújítási 

munkáiról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
5. Előterjesztés a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
7. Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra 

vonatkozóan megkötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló 
képviselő-testületi határozat módosításáról  

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi éves belső ellenőrzési 
jelentéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
9. Előterjesztés a városközpont egyes területeire vonatkozó elektromos tervek 

elkészítésével kapcsolatos döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
10. Előterjesztés egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011 (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

11. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés a Németi Gábor Honismereti Kör Hatvan polgármesteri keretből történő 
támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói 

(magasabb vezetői) álláspályázatának elbírálásáról 
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
14. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi adóztatási tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásához 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról. Beszámoló az 

önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
16. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 

koncepciójáról 
 (HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épületek bontásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
18. Előterjesztés az EU-Synchronic Kft.-vel megkötött megbízási szerződés 

módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
19. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatával az állatihulladék 

ártalmatlanítására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú Hatvan, Tompa Mihály u. 12. 

szám alatti ingatlan bérbe adásáról a „60” Napsugár Nagycsaládos Egyesület 
részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés a 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló Képviselő-testületi 
határozat módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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22. Előterjesztés a 0302/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

23. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen 
történő beruházáshoz nyújtandó támogatásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

24. Előterjesztés a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére 
vonatkozó vis maior pályázat benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

25. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

26. Előterjesztés a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd 
építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

27. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzéseire vonatkozó 
éves statisztikai összegezésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

28. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítási szolgáltatás átadásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

29. Előterjesztés a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján-Boldog 
települések között szakaszon” tárgyú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

30. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című 
pályázathoz, illetve a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

31. Előterjesztés az „Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban” című 
pályázat keretében beszerzendő eszközökről szóló határozat módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

32. Előterjesztés önkormányzati képviselő keretek egy részének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

33. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alkalmából készítendő dísztáblák 
legyártásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

34. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról   

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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35. Előterjesztés köztéri padok javításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

36. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

37. Előterjesztés Közlekedési koncepcióterv megrendeléséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

38. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett 
hulladékok felszámolásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

39. Előterjesztés Horváth Richárd, Köves Gáborné és Kondek Zsolt önkormányzati 
képviselők képviselői keretei egy részének felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

40. Előterjesztés kameratartó konzolok kihelyezéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

41. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő 
fakivágásokról, valamint növénytelepítésekről 

  (HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Határid ő: 2013. április 23. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 

 
1. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 0531/2 hrsz.- ú ingatlan megosztásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
307/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 0531/2 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú          
hatvani 0531/2 helyrajzi számú, 9 ha 3852 m2 nagyságú, major megnevezésű nagygombosi 
műemlék Grassalkovich major ingatlan megosztását a mellékelt változási vázrajz szerint, 
melynek eredményeként a kialakuló 0531/5 helyrajzi számú, 1000 m2 nagyságú major kivett 
megnevezésű és a 0531/6 helyrajzi számú, 9 ha 2852 m2 nagyságú major kivett megnevezésű 
ingatlanok kerüljenek bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlan megosztása iránti 
eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási 
cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
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Határid ő: 2013. május 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani Grassalkovich-kastély történet éről szóló könyv kiadásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A kastély-beruházás elindult, és ehhez kapcsolódóan jelenik meg ez a könyv. Le vannak 
vezetve a könyv kiadásának költségei és a várható bevétel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
308/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről szóló könyv kiadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Grassalkovich-kastély történetéről 
szóló könyv kiadásához szükséges bruttó 7.933.433,-Ft-ot a kiadvány értékesítéséből adódó 
bevételből fedezi. 
 
Határid ő: 2013. április 26. (a szerkesztői munka megkezdésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján 

 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati képvisel ői keret egy részének felhasználásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az én keretemről van szó. A Móricz Zsigmond úti járda ügye. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
309/2013. (IV. 23.) 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 utólagosan jóváhagyja a Zagyva Bau Kft. 
(székhely: 3031 Zagyvaszántó, Arany János út 21.) által elvégzett Móricz Zsigmond úti járda 
egyes szakaszainak felújítását bruttó 771.140,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. május 3. (szerződéskötés előkészítésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
4. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2712 hrsz.-ú ingatlan felújítási 
munkáiról 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Thurzó utcai kollégium épületét célszerű felújítani a DISZI-vel. Olyan módon, hogy ők a 
munkaerőt adják szakmai oktatás keretében, erre vonatkozóan kell egy együttműködési 
megállapodást kötni a DISZI-vel. Valamint a DISZI részéről kérték, hogy a szakmai irányítás 
innen az önkormányzat részéről kerüljön biztosításra, illetve a szükséges anyagokat is 
biztosítani kell. Előzetesen 5 millió forintot kellene anyagköltségre elkülöníteni, melynek a 
pénzügyi forrása került meghatározásra. 
Célszerű a kollégiumból szállodát és éttermet kialakítani, mivel a mostani elrendezése is 
hasonló kialakítású, tehát nem olyan nagy átalakítási munkával meg lehet ezt oldani. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Ehhez a felújításhoz megvannak a tervek? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nincsenek, vázlattervek készültek. Tehát amivel most a Damjanich el tud indulni. Amik 
kollégiumi szobák voltak az emeleten, mindegyik elé kerülne egy vizesblokk, és ezeket tudnák 
elkezdeni. Amíg az eredeti szállodai szobákat alakítják ki addig a konyhai rész el lenne 
készítve. Nem engedélyköteles munkákként végeznénk el ezeket a tervezéseket, mert 
teherhordó szerkezetet nem érint az átalakítás, így nem építési engedély köteles. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
310/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 2712 hrsz.-ú ingatlan felújítási munkáiról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal (székhely: Hatvan, 
Vécsey u. 2/a.) együttműködési megállapodást kössön az önkormányzati tulajdonú hatvani 
2712 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Thurzó u. 18. sz. alatti „kivett kollégium” szakmai gyakorlati 
oktatás keretei között történő ingyenes felújítási munkáira vonatkozóan. 
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Határid ő: 2013. április 30. (megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
311/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 2712 hrsz.-ú ingatlan felújítási munkáiról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 2712 
hrsz.-ú, természetben Hatvan, Thurzó u. 18. sz. alatti ingatlan átalakításához, felújításához 
szükséges anyagköltség pénzügyi forrására 5.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a 
felhalmozási hitel terhére. 
 
Határid ő: 2013. április 26. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a volt honvédségi laktanyával kapcsolato s további döntésekr ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ami még adódott követelés azt Ádám Zoltánon keresztül érvényesítjük. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Elnézést, nem. Ádám Zoltánon kívül történt meg az egyezség. 
 
Papp István bizottsági elnök 
De végül is megtörtént. Az a lényeg. Ki fogják fizetni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Volt egy vételár és annak vételárnak az önkormányzat a 12 évvel ezelőtti szerződésből fakadó, 
az akkori vevő, aki a mostani eladó által nem teljesített kötelezettségekből fakadó beszámítási 
igényét érvényesíti. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előző ciklusban miért nem fogalakoztak ezzel az üggyel? És ez kamatostól lenne? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az előzőben volt végrehajtási cselekmény. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A déli rész lesz? 
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dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Részben. A régi 21-esre merőleges a megosztás. Ott a nagygombosi majorság felé eső 1/3-ad 
részt szerzi meg az önkormányzat. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag 
A többivel kapcsolatban mi a terve a városnak? A többi területtel. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Egyelőre annak örülünk, hogy ezt a régi kötelezettségünket tudtuk érvényesíteni. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag 
Hektárban mennyi? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
18 hektár. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag 
Annyi az egyharmada. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta 
annak elfogadását, az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
312/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a G.D.I. Ingatlanfejlesztő Kft. (Cg. 
01-09-693277, székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 22. fsz. 1., képv.: Zvi Sharafan és dr. 
Balázs Péter ügyvezetők) valamint a H.C.S. Ingatlanfejlesztő Kft. (Cg. 01-09-693278, 
székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 22. fsz. 1., képv.: Zvi Sharafan és dr. Balázs Péter 
ügyvezetők) ajánlatát, mely szerint Hatvan Város Önkormányzata részére a Hatvanban, 2000. 
december 21. napján kelt adásvételi szerződés megszegésével okozott 87.800.000.- Ft. azaz 
Nyolcvanhétmillió-nyolcszázezer forint összegű kárt és azok felszámolása miatti költségeket 
megtérítik olyan módon, hogy a károk és költségek összege erejéig ingatlanok térítésmentes 
tulajdonjogát ruházzák át Hatvan Város Önkormányzatára a határozat melléklete szerinti 
adásvételi szerződés alapján.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megosztással vegyes adásvételi 
szerződés aláírására és kéri, hogy gondoskodjon a szerződés és kapcsolódó okiratok 
földhivatalba történő benyújtásáról.  
  
Határid ő: 2013. április 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
313/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a G.D.I. Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 24.689.619.- Ft. összegű 
adótartozásának egyezség útján történő rendezése körében, a korábban kezdeményezett 
végrehajtási eljárások során indokoltan felmerült végrehajtási költségek ügyében tárgyalást 
folytasson a végrehajtói munkadíj és a végrehajtót terhelő kamarai hozzájárulás 
vonatkozásában az Ádám és Társa Végrehajtó Irodával (3000 Hatvan, Kossuth tér 18. képv.: 
Ádám Zoltán önálló bírósági végrehajtó), és a végrehajtói munkadíj esetében 500.000,- Ft 
erejéig vele megállapodást kössön. A képviselő-testület a kamarai hozzájárulást 228.222,- Ft 
összegben elfogadja és a végrehajtói munkadíjjal megfizeti. 
A vh. költségek fedezete a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezése áll. 
 
Határid ő: 2013. május 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
6. 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 
Az élet produkál olyan helyzetet, amire sem a lakástörvény, sem a lakások és helyiségek 
bérletéről szóló önkormányzati rendelet nem adott megoldást. Tehát amikor önkormányzati 
lakást értékesítettek több évre részletfizetési vételár kiegyenlítéssel és nem tudja fizetni a vevő 
a vételár részleteket, és benyújtja az önkormányzatnak megvételre. Ilyenkor a már befizetett 
vételár részleteknek valamilyen szinten történő beszámítása, amely lakáshasználati díjként 
kerül elszámolásra. Ennek érdekében hoztuk ezt be, illetve az adásvételi szerződés utólagos 
érvénytelensége miatt ő nem volt tulajdonos, de menet közben volt egy használat, amikor ő 
tulajdonosként használta, és elszámolás szükséges a használati díj elszámolásának 
vonatkozásában. Erről szól ez a rendeletmódosítás. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, rendeletmódosítást 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
314/2013. (IV. 23.) 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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7. napirendi pont 
Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 260 3 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozóan megkötött haszonbérleti szerz ődés jóváhagyásáról, valamint ezen 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének kez deményezésér ől szóló 
képvisel ő-testületi határozat módosításáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
315/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan 
megkötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 644/2012. (IX. 27.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2013. április 18. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
316/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan 
megkötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a hatvani 2600/5 és a 
hatvani 2603 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó, a MÁV Zrt.-vel megkötött – jelen határozat 
mellékletét képező – mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződést. 
 
Határid ő: 2013. április 18. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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317/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan 
megkötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2013. (III. 28.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy kezdeményezze a hatvani 2600/5 és a hatvani 2603 hrsz.-ú ingatlanoknak az 
önkormányzat javára történő ingyenes tulajdonba kerülését az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény, illetve a MÁV Zrt. és a Magyar Állam közötti vagyonrendezés által érintett 
szabályok figyelembe vételével. 
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy 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  kérelmezi az ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházását.  
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Hatvan város polgármesterét, hogy a fenti  
ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházására vonatkozó megállapodást az önkormányzat 
javára és nevében megkösse. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal az ingatlanok átruházásával együtt járó költségek 
viselésére.” 
 
Határid ő: 2013. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
 

8. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi éve s bels ő ellenőrzési 
jelentésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Oláh Natália bels ő ellenőr 
A belső ellenőrzés a képviselő-testület által elfogadott 2012. évi belső ellenőrzési tervnek 
megfelelően végezte munkáját. Ebben az éves jelentésben számolunk be erről. Két belső 
ellenőr látta a feladatokat. Munkaterv szerinti ellenőrzések, utóellenőrzés és soron kívüli 
ellenőrzések kerültek lebonyolításra. 
A Polgármesteri Hivatalnál, a Városgazdálkodási Zrt.-nél volt ellenőrzés, illetve az 
önkormányzat valamennyi közoktatási és szociális intézményénél kerültek sorra ellenőrzések. A 
tervben szereplő 9 ellenőrzésből 8 valósult meg, további egy ellenőrzésre nem került sor, ez 
átkerült a 2013. évi munkatervbe, mert volt egy soron kívüli ellenőrzés. 
Ezen ellenőrzések tapasztalatait tartalmazza a jelentés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Zrt.-nél volt egy kis probléma. 
A jelentés nagyon alapos, szépen el van készítve. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolt annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
318/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2012. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
jóváhagyólag elfogadja. 

Határid ő: 2013. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Megérkezet Marján János bizottsági tag, a szavazatk épes bizottsági tagok száma 4 f ő. 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a városközpont egyes területeire vonatko zó elektromos tervek 
elkészítésével kapcsolatos döntésr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Gulyás Katalin városi f őkertész 
Azt a rész érinti, amely a városközpontban van, tehát Thurzó utca, posta melletti terület, Bástya 
utca, Grassalkovich út és a DISZI előtti terület. Terveztetés alatt van, ebből a terveztetésből ki 
lett v éve az elektromos tervezés. Ezeken az utcákon villanyoszlop erdő van, tehát 
mindenképpen szükséges a kastély beruházás miatt is, hogy ezeket a villanyoszlopokat 
eltüntessük, ezért szükséges ennek a terveztetése. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolt 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: 
 
319/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a városközpont egyes területeire vonatkozó elektromos tervek elkészítésével 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich út, üzletsor előtti terület, a 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium melletti parkoló, a Thurzó utca, 
Posta melletti terület és a Bástya utcai parkoló és környezete közvilágítási és 
légvezetékkiváltási terveinek elkészítésével a G-LUX KFT. bízza meg (székhely: 2100 Gödöllő, 
Bajcsy - Zs. u. 3/a..)bruttó 2.476.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret terhére rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2013. április 26. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
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10. napirendi pont 
Előterjesztés egyes anyakönyvi események engedélyezésé ről, valamint az azokért 
fizetend ő díjak mértékér ől szóló 13/2011 (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Itt nem a házasulandók által fizetendő díjak emeléséről van szó, hanem a hivatal részéről az 
anyakönyvvezetőknek fizetendő díj emeléséről. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
320/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő 

díjak mértékéről szóló 13/2011 (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 

 
11. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
321/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról 
szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 

Adócs Milán, Csányi Nimród Róbert, Gyökér Csenge, K is Emma, Szujer Ádám, és Luda 
Sámuel gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 
18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 240.000,- Ft – azaz Kettőszáz-
negyvenezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
„babakötvény” előirányzat terhére. 
 

Határid ő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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12. napirendi pont 
Előterjesztés a Németi Gábor Honismereti Kör Hatvan po lgármesteri keretb ől történ ő 
támogatásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
150 ezer forintos támogatásról van szó. 
 
Papp István bizottsági elnök 
További kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta az előterjesztés elfogadását. Kérte, hogy 
szavazzanak határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
322/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Németi Gábor Honismereti Kör Hatvan polgármesteri keretből történő 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Németi Gábor Honismereti Kör Hatvan 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) számára 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint 
támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak 
szerint. A fenti összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret 
költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határid ő: 2013. május 4. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
13. napirendi pont 

 Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségüg yi Szolgálat igazgatói 
(magasabb vezet ői) álláspályázatának elbírálásáról   

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A felhívásra 3 pályázat érkezetett. Ebből 2 volt érvényes, tehát a pályázatban kiírt feltételeknek 
megfelelő, mind tartalmi, mind formai szempontból. 3 tagú szakmai bizottság meghallgatta a 
jelölteket és a bizottság javaslata lapján Semperger Katalin hatvani lakos kinevezését javasolja 
a képviselő-testületnek. Tegnap a szociális bizottsági ülés előtt jelezte a jelenlegi 
intézményvezető, hogy május 6-tól el tud helyezkedni, így kéri, hogy a képviselő-testület közös 
megegyezéssel szüntesse meg az ő jogviszonyát, amely egyébként az új vezető kinevezéséig, 
de legfeljebb június 30-ig szól. Marad egy május 5-étől május 31-ig terjedő időszak, amely időre 
megbízott intézményvezetőt kell kinevezni, hogy az aláírási jogosultságot tudják gyakorolni az 
intézmény részéről. Ezért a szociális bizottság tett módosító indítványt ehhez az 
előterjesztéshez, kiegészül egy 2. és 3. határozati javaslattal, amely szerint Zsitvay Katalin 
jelenlegi intézményvezető kinevezését közös megegyezéssel május 5-i hatállyal a képviselő-
testület megszünteti, illetve a jelenleg intézményvezető-helyettesi jogokat gyakorló hölgyet 
május 6-tól május 31-ig tartó határozott időre vezetőként megbízza. Június 1-jétől pedig - az 
előterjesztésben szereplő határozat szerint – jönne az új vezető hölgy, akivel személyesen is 
találkoztam és nagyon jó benyomásom van róla. Bentlakásos intézményt vezet Budapesten, ide 
jött férjhez és nagyon megörült ennek az álláslehetőségnek ezért jelentkezett. Dolgozott 
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gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnál is családgondozóként, tehát elég széles spektrumú 
szakmai tapasztalata van szociális ellátások területén. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, 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: 
 
323/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb 
vezetői) álláspályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társult önkormányzatok gesztora a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) 
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátásával 2013. június 1. napjától 2018. 
május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Semperger Katalint (3000 Hatvan, Bercsényi út 
32.) bízza meg, mellyel párhuzamosan határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt biztosít 
számára az intézményben; és ezzel egyidejűleg Mukvicz Anita pályázatát nem fogadja el.  

Semperger Katalin  illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az e törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a I fizetési osztály 5 fizetési fokozat garantált illetménye: 176.435,- Ft 
- további szakképesítés: 17.644,- Ft  
- összesen: 194.079,- Ft 
- összesen kerekítve: 194.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló  
illetményrész (2013. június 1. napjától a magasabb vezetői megbízás 
utolsó napjáig, 2018. május 31. napjáig) 105.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%): 50.000,- Ft 
- mindösszesen: 350.000,- Ft 

Határid ő: 2013. június 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi adóztatási tev ékenységér ől szóló beszámoló 
elfogadásához 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A 2012. évi adóztatási terv teljesült, sőt az eredet előirányzathoz képest többletbevétel teljesült, 
mellyel működési hiányunkat tudtuk némiképp csökkenteni. Az adóosztály tevékenységéért 
köszönetet szeretnék mondani osztályvezető asszonynak és munkatársainak, mert sokat tettek 
azért, hogy az adóbevételek így teljesülni tudtak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mi is megdicsérjük az adóosztályt, egyik legfontosabb része az önkormányzatnak. 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az elkövetkezendőkben pedig egyre nagyobb teher hárul rájuk, mivel, ahogy néztük a 
finanszírozási rendszert a működtetésre csak az adóbevételek nyújtanak fedezetet. 
 
Marján János bizottsági tag 
A dicséreten kívül, már elég régóta csinálja az osztály és általában mindig dicsérettel zárjuk, 
tehát ez nem meglepő.  
A jövő koncepciójáról illetve az idei éves dolgokról tudunk valamit? 
Én látom, hogy csökkent, elég jelentős összeggel a bevétel. Ebben az évben plusz pénzekre 
nem számíthatunk már? 
 
Hegymeginé Medveczki Éva osztályvezet ő 
Nagy valószínűséggel nem. Amiből plusz pénzek várhatóak, az a végrehajtás hatékonyságának 
a fokozása és az adóellenőrzés. A vállalkozások jelenlegi bevallásaiból úgy tűnik, hogy onnan 
többletbevétel az idén sem várható, inkább kis- és középvállalkozások szűnnek meg még 
mindig. Arra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, ahol követelésbehajtás várható. 
 
Marján János bizottsági tag 
Május után többet látunk majd. Inkább akkor beszélgessünk majd erről, de azt látom, hogy a 
költségvetésben azért vannak hiányjelek. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Ezek nem rajtunk múló dolgok, ez országos tendencia.  
 
Marján János bizottsági tag 
Tudom, megértem. Csak a cégek részéről vannak ilyen előzetes dolgok, bejelentési 
kötelezettség, hasonlók, és azért kérdeztem meg, hátha azokból már valami leszűrődik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
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: 
 
324/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásához szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással 
az önkormányzat 2012. évi helyi adózási tevékenységéről szóló beszámolót jelen határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

Határid ő: 2013. május 1. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője 
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15. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáró l. Beszámoló az 
önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és annak pén zügyi teljesítésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az önkormányzat részéről a gazdálkodási iroda a beszámolót határidőben elkészítette, a KGR 
rendszerben feladta. Ennek alapján a zárszámadásról a beszámolót, előterjesztést 
elkészítettük, ezt könyvvizsgáló úr felülvizsgálta. Látható a teljesítési adatokból, hogy 
bevételeink teljesültek, kiadásainkat illetően pedig a fejlesztések esetében van lemaradás, 
amelyekből 2013. évre átkerültek feladatok. 
Indulásnál már láttunk egy-két problémát, melyet idejében sikerült orvosolni. A megyei 
önkormányzat konszolidációjából beépítésre kerültek bevételek, melyet tudtunk teljesíteni. 
Megkaptuk az ÖNHIKI-t, 106 millió forint erejéig, illetve a megyei önkormányzattól is kaptunk 
pénzt. 
Azt gondolom, hogy a kötelező és önként vállalt feladatokat az önkormányzat teljesíteni tudta. 
Vagyoni oldalon is elég mozgalmas volt az elmúlt év, vagyonátadások történtek, gondolok itt a 
kórházra például, valamint az önkormányzat működtetéséből kikerült a Széchenyi István 
Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola is, mely átadások számos többletfeladattal 
jártak. 
A pénzügyi teljesítés azt mutatja, hogy 303 millió forintos pénzmaradvánnyal zártuk az elmúlt 
évet, melyet a 2013. éves költségvetésünkbe már zömében be is építettünk. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
325/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, az önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt 
jóváhagyólag elfogadja. 

Határid ő: 2013. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A rendelettervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
326/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, az önkormányzat 2012. évi 
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gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és a mellékelt 2012. évi 

zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az államháztartásról szóló törvényben két helyen van nevesítve a költségvetési koncepció 
elkészítésének a határideje. Egyszer, hogy április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni, 
azért, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésének a megalapozása még teljesebb legyen, 
másodszor pedig, az I-III. negyedéves beszámoló elkészítésének az időpontjában. 
Kaptunk a Magyar Államkincstártól az elmúlt héten egy levelet, hogy talán a második határidőt 
fogják módosítani, mely szerint nem a beszámolóval együtt kell beterjeszteni, hanem április 30-
ával kell elfogadni a koncepciót. 
Sajnos jelen pillanatban az országos jövő évi költségvetésről nagyon sokat még nem tudunk, 
ezért saját gondolatmenet szerint próbáltuk összeállítani úgy, hogy az vállalható és a jövő évi 
költségvetés elkészítésekor figyelembe vehető legyen. 
 
Marján János bizottsági tag 
Fából vaskarika. Nem mondja meg a kormányzat előre, hogy jövőre mi legyen, találja ki az 
önkormányzat, hogy mi legyen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
327/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 
2014. évi költségvetési koncepcióját. 

A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés 
összeállítását. 

Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési rendelettervezetét 
Magyarország 2014. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé 
terjeszteni. 

 Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 Határid ő: 2014. február 15. 
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17.  napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épületek bontásá ról 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Két ingatlan kerül kisajátítási eljárással az önkormányzat tulajdonába. Az egyik a Thurzó utca 
16. szám alatti ingatlan, a másik pedig a Radnóti téri volt büfé épület. Ezeket az épületeket 
célszerű lebontani műszaki állapotuk miatt. A Thurzó u. 16. szám alatti épület bontása bontási 
engedély köteles. Erre vonatkozóan ajánlatok kerültek bekérésre, a legkedvezőbb ajánlattevő a 
Sigma Bau Kft. volt. A Thurzó utca 16. szám alatti épület bontására Paloban-Bau Kft adta a 
legkedvezőbb ajánlatot, valamint a Radnóti téri épület bontására a Mézsorás-Építőipari Kft. 
Velük célszerű szerződéseket kötni ezen tevékenységek elvégzésére.  
 
Marján János bizottsági tag 
Melyik az a Radnóti téri épület? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ami a Cukorgyár bejárata előtt van, kis büfé épület. A szennyvíz-beruházás miatt került 
kisajátításra és a védőövezetében benne van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
328/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta önkormányzati tulajdonú épületek bontásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Thurzó utca 16. szám alatti épület 
bontási engedélyezési tervének elkészítésével a Sigma Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Tabán út 3.) bízza meg bruttó 114.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  

Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére biztosításra kerül. 

Határid ő: 2013.május 15. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
329/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta önkormányzati tulajdonú épületek bontásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Thurzó utca 16. sz. alatti 
lakóépület bontásával a Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.) bízza 
meg bruttó 1.536.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
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Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére biztosításra kerül. 

Határid ő: 2013. július 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
330/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta önkormányzati tulajdonú épületek bontásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 5330/1 hrsz. alatti 
ingatlan bontásával a Mézsorás-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza 
meg bruttó 298.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére biztosításra kerül. 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
331/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta önkormányzati tulajdonú épületek bontásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Thurzó utca 16. sz. alatti 
lakóépület bontását kívánja megvalósítani. Az ingatlan Hatvan Város Településrendezési 
Tervének Belterületi Szelvénybeosztásának 13. lapján régészeti területként van jelölve, a HÉSZ 
szerint KÖH lelőhely. Az esetleges régészeti feltárással kapcsolatos költségek biztosítására 
bruttó 200.000,- Ft keretösszeget szükséges elkülöníteni.  
Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére biztosításra kerül. 

Határid ő: 2013. augusztus 30. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés az EU-Synchronic Kft.-vel megkötött megb ízási szerz ődés 
módosításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az előterjesztés határozati javaslatát 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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332/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az EU-Synchronic Kft.-vel megkötött megbízási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-Synchronic Kft.-vel (székhely:) az 
önkormányzati intézmények, valamint a polgármesteri hivatal munka-, tűz-, és 
környezetvédelmi tevékenységek ellátására vonatkozó megbízási szerződést módosítja a jelen 
határozat mellékletében szereplő tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási 
szerződésmódosító okirat aláírására. 

Határid ő: 2013. április 30. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatával az állatihulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó együttm űködési megállapodás megkötésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Közös önkormányzati hivatalt működtetünk Kerekharaszttal. Kerekharaszton problémaként 
merült fel, hogy az állati hulladékok ártalmatlanítása nem megoldott a településen. Gyakorlatilag 
sem az elszállításra, sem a befogadásra nem rendelkeznek semmiféle szerződéssel. Csekély 
mennyiségű állati hulladékról van szó, ezért javasoltuk, hogy a hatvani konténerbe 
berakathatják és súlyarányosan a hatvani önkormányzat részére megtérítik azt, ami kiadása 
ennek következtében Hatvannak keletkezik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
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: 
 
333/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Kerekharaszt Község Önkormányzatával az állatihulladék ártalmatlanítására 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt Kerekharaszt Község 
Önkormányzatával (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.) a Kerekharaszt község 
közterületein, valamint önkormányzati tulajdonú területein keletkezett állati hulladékok 
szakszerű ártalmatlanítására vonatkozóan megállapodást köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. május 1. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A gyepmesteri ügy nálunk működik ugye? 
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dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Honnan tudja, hogy ki kell mennie? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Lakossági bejelentésre megy ki. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A honlapunkon rajta van az elérhetősége? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen. 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú Hatvan, Tompa Mihály u. 12. 
szám alatti ingatlan bérbe adásáról a „60” Napsugár  Nagycsaládos Egyesület részére 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
334/2013. (IV. 23.) 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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 634 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Tompa Mihály u. 12. szám alatti ingatlant az ingatlanon található 
épülettel együtt a „60” Napsugár Nagycsaládos Egyesület (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 
39.) részére bérbe adja 2013. május 1. napjától határozatlan időtartamra, 30 napos felmondási 
határidővel havi 10.000,- Ft bérleti díjért az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 47. §-
ában rögzített feltételekkel. 
 
Határid ő: 2013. április 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló Képvisel ő-testületi 
határozat módosításáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az Újvilág utcai ingatlan kisajátítása folyamatban van, azonban a határozati javaslat szerinti 
kiegészítéseket meg kell tenni, mivel csereingatlant kellett felajánlani az 
ingatlantulajdonosoknak. 
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Papp István bizottsági elnök 
Hogy vették? 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem szeretnék a részükre felajánlott tarnazsadányi ingatlant elfogadni. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás 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: 
 
335/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló Képviselő-testületi határozat 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról 
szóló 777/2012. (XI. 29.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4137 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Újvilág utca 28. szám alatt található, 363 m2 nagyságú, lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy az ingatlan tulajdonosaival tárgyaljon, és részükre az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb 
mindösszesen bruttó 2.365.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak 
elfogadása esetén pedig helyi közút fejlesztése céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi 
szerződést kössön velük az önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze helyi közút fejlesztése céljából 
a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes lefolytatása 
érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 2.300.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletének a 2013. évi felhalmozási kiadások tervezése megnevezésű 4. melléklete alapján 
biztosítja. A képviselő-testület az igazságügyi szakértő által kisajátítási kártalanításként 
megállapított 2.365.000,-Ft és a kártalanításra rendelkezésre álló összeg különbözeteként 
jelentkező 65.000,-Ft pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletében az 
általános tartalék költséghely terhére biztosítja.” 
 
Határid ő: 2013. május 15. (a Heves Megyei Kormányhivatal értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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22. napirendi pont 
Előterjesztés a 0302/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Püspöki Lukács kérelmezte a Nagytelek utca 4. szám alatti ingatlan belterületbe vonását. A 
legutóbbi testületi ülésen elfogadásra került a megállapodás megkötése és most van lehetőség 
a belterületbe vonáshoz a hozzájárulásnak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
336/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 0302/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0302/25 helyrajzi számú ingatlant a 
jelen határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja. 

Határid ő: 2013. május 31. (kiértesítésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történ ő 
beruházáshoz nyújtandó támogatásról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Nem én vagyok az előterjesztő, de már 2 hónapja küzdünk, hogy létrejöjjön ez az előterjesztés, 
vagy legalábbis ez a megállapodás az önkormányzattal. Sokan félreértelmezik ezt a 
környezetemben is. Elmondanám, hogy miről is szól ez. 
Van ez a látvány sportágakat támogató alap a társasági adóból, és sikerült az FC Hatvan 
Clubnak illetve a vezetőségének olyan pénzeket összegyűjtenie, amelyekből ezeket a 
beruházásokat úgy nagyjából össze tudja hozni, amiket az MLSZ meghatározott, engedélyezett 
számára. A tavalyi évünk olyan sikeres volt, hogy több mint 100 millió forintot gyűjtöttünk, illetve 
az önkormányzat kötelezettséget vállalt annak idején, hogy 30 %-át - tekintve, hogy az ő saját 
tulajdonán és a saját eszközeiben történik a fejlesztés – adja az egyesület részére. De itt a 
többiek szakaszolása folyik, 2011-es, 2012-es, amiket elnyertünk. Átütemezéseket lehet 
végezni, de csak 2 évig. Ezért kértük az önkormányzatot, hogy próbáljuk meg ezeket az 
összegeket, amit már egyszer megszavazott, hogy ne a 2011. hanem a 2012-es évit csináljuk 
meg előbb, és a 2012. évit átcsúsztatjuk, mert azt még 2014-ig is lehet csúsztatni. 
Egyeztettünk a Marikáékkal és a polgármester úrral és sikerült ezt összerakni. Sőt most már 
látom az előterjesztésben, hogy az elkötelezettség meg is van a 2014-es évre a 16 millió 
forintos összeggel. 
Hangsúlyozom, hogy ezek a pénzek a beruházásokra mennek a Népkert Sporttelep részére, 
látja mindenki, hogy felújítások vannak és fejlesztések vannak, sőt ha a műfüves pálya is 
összejön, akkor egy kimagasló sportcentrum jöhet létre. 
Bizonyos összegek viszont majd akkor lesznek szükségesek, hogyha a lelátókra is tudunk 
nyerni pénzt, illetve társasági adóból tudunk olyan cégeket bevonni, akik oda tudják adni a TAO 
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részüket. Nem egy új dolog, ezek már eldöntött dolgok voltak Az egyedüli új dolog benn a 16 
milliós saját erő rész, amit nem ebben az évben, hanem már a következő évben kell majd 
produkálni. 
S mondom nem új pénz, mert sokan összekeverték, hogy már megint az FC Hatvannak pénzt 
adunk. Tudni kell, hogy nem a működtetésre használja, hanem fejlesztésre. A működtetést más 
forrásokból tudjuk produkálni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
337/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő 
beruházáshoz nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület részére a 
Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz nyújtandó támogatásról szóló 176/2012. (III. 29.) 
képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2013. április 25. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
338/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő 
beruházáshoz nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület - a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 2011. december 2. napján kelt határozatával jóváhagyott - 
sportfejlesztési programja alapján, a Népkert Sporttelepen történő (I. ütemes) beruházáshoz a 
Futball Club Hatvan Egyesület részére 17.439.900.- Ft. támogatást biztosít. Az összeg Hatvan 
város 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete 
alapján biztosított. 
Az ugyanezen sportfejlesztési programhoz szükséges további 16.350.000,- Ft önerő összege 
Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
339/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő 
beruházáshoz nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület - a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 2012. december 13. napján kelt határozatával jóváhagyott - 
sportfejlesztési programja alapján, a Népkert Sporttelepen történő (II. ütemes) beruházáshoz a 
Futball Club Hatvan Egyesület részére 16.350.000,- Ft  támogatást biztosít. Az összeg Hatvan 
város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete 
alapján biztosított. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a bel- és árvízvédelmi védekezés költség einek megtérítésére vonatkozó 
vis maior pályázat benyújtásáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
340/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis maior 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vis maior támogatás címen a vis maior 
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbiakra 
vonatkozóan: 
 

Sor-
szám 

Vis maior esemény 
megnevezése Helye  Helyrajzi szám 

1. 
az előre nem látható természeti  
vagy más eredetű veszély miatt 
szükségessé váló védekezés 

3000 Hatvan, Liszt Ferenc 
utca környéke 0368/3. és 0368/4 

2.  
az előre nem látható természeti  
vagy más eredetű veszély miatt 
szükségessé váló védekezés  

 
3000 Hatvan, Kórház utca  3243. 
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A káresemény forrásösszetétele:  
 

Megnevezés  2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 79.525,- Ft 30 

Biztosító kártérítése  0,- Ft 0 

Egyéb forrás  0,- Ft 0 

Vis maior támogatási igény  185.558,- Ft 70 

Források összesen  265.083,- Ft 100 
 

2. A védekezés tervezett összköltsége 265.083,- Ft , melynek fedezetét az önkormányzat saját 
erőből részben tudja finanszírozni. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázat benyújtására, valamint a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
aláírására.   
Határid ő: 2013. május 14. (támogatási igény benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
341/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis maior 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior támogatás felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján benyújtható, vis maior 
támogatás tárgyú pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
 Horváth Richárd alpolgármester; 

 Kátai István osztályvezető; 
 Gyurovics Mária pályázati ügyintéző; 
 
Határid ő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszerta nának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveg es Program)” cím ű 
pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás utó lagos jóváhagyásáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
A KIK-kel való konzorciumi megállapodásról van szó. Fenntartóváltás következtében a KIK 
bejött, és egy bizonyos összeget ők is kapnak a pályázatból. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
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: 
 
342/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 
megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja „A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz szükséges, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötött konzorciumi megállapodást, amely a határozat mellékletét 
képezi. 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a KÖZOP út-híd feladatterv keretében ben yújtandó, új vasúti híd 
építése, valamint a 3-as és 21-es sz. f őút keresztez ődésének átépítése tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás utó lagos jóváhagyásáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel közösen pályázandó új vasúti hídról van szó. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Jogi bizottsági ülésen felmerült az a kérdés, hogy esetleg elveszik ez a pénz, ha nem nyerünk. 
Ez kormányzati szinten is kiemelt projekt. 
 
Marján János bizottsági tag 
Én úgy tudom, hogy ebben még nincs döntés, de úgy határoztunk már a múltkor, hogy ezt 
létrehozzuk, mert ezt a pénzt érdemes erre fordítani, és ha nyerünk akkor ez a városnak egy 
óriási nagy plusz lesz. Azt gondolom, hogy ez halad előre. Elég sok pénzt elköltünk, tehát azért 
ebben van benne valami igazsága a kétkedőknek, de az a cél, hogy olyan pályázatot nyújtson 
be a város és az NFI, hogy nyerjünk. Ez elő van készítve tudomásom szerint. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
343/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint 
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a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a KÖZOP út-híd feladatterv 
keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút 
kereszteződésének átépítése tárgyú pályázat benyújtásához szükséges, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel kötött konzorciumi megállapodást, amely a határozat mellékletét 
képezi. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi köz beszerzéseire vonatkozó 
éves statisztikai összegezésr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatba kérdés, hozzászólás 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: 
 
344/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 
statisztikai összegezésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi közbeszerzésekről szóló 
statisztikai összegezést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határid ő: 2013. május 31. (éves statisztikai összegezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrak ciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítási szolgáltatás  átadásáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
345/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
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kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítási szolgáltatás átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és  
attrakciófejlesztés” című pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési tanácsadói 
tevékenység tárgyában a dr. Pete Judit Ügyvédi Irodával (1032 Budapest, Zápor utca 53. 1. em. 
3.) 2012. október 16. napján megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 
megszünteti.  

Határid ő: 2013. április 30. (a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének 
aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
346/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési lebonyolítási szolgáltatás átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és  
attrakciófejlesztés” című pályázat megvalósításához szükséges hátralévő közbeszerzési 
eljárások tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel az ÉSZ-KER Kft.-t 
(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 8.826.500.-Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból teljes egészében biztosított. 
 
Határid ő: 2013. április 30. (a megbízási szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai f ejlesztése a Salgótarján-Boldog 
települések között szakaszon” tárgyú pályázathoz ka pcsolódó projektmenedzsment  
szolgáltatás megrendelése” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
347/2013. (IV. 23.) 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 
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hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 683/2012. (X. 17.) számú határozata alapján 
indult, a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – Boldog települések 
közötti szakaszon” tárgyú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a G.L.L.A. 
Energetikai, Vízépít ő és Gépészeti Kft. (székhely: 1239 Budapest, Háló u . 9.) ajánlattevő 
ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 74. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem tett eleget a 
hiánypótlási kötelezettségének és ezáltal az eredeti ajánlat tartalma alapján nem állapítható 
meg, hogy az ajánlattevő megfelel-e az eljárás során előírt alkalmassági feltételeknek. 
 
Határid ő: 2013. április 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
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 683/2012. (X. 17.) számú határozata alapján 
indult, a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – Boldog települések 
közötti szakaszon” tárgyú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az Első 
Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezel ő Kft. (székhely: 1055 Budapest, 
Balassi Bálint u. 9-11. IV. em. 3.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (Kbt.) 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel 
arra, hogy az ajánlat nem felel meg a Kbt. 67. § (3) bekezdésében előírt azon feltételnek, hogy 
a hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. 
 
Határid ő: 2013. április 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
3.)  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 683/2012. (X. 17.) számú határozata alapján 
indult, a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – Boldog települések 
közötti szakaszon” tárgyú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredménytelennek minősül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az eljárás során kizárólag 
érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. 
 
Határid ő: 2013. április 25. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

30. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelen tőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi cs apadékvíz rendezése” cím ű 
pályázathoz, illetve a „Hatvan barokk belvárosa tur isztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” cím ű pályázathoz kapcsolódó döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A pályázathoz kiírt feltétel. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
348/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázathoz, illetve a „Hatvan 
barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
című pályázathoz kapcsolódó, „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 3.200.000.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból teljes egészében biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
című pályázathoz kapcsolódó, „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, 
nettó 3.200.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság 
jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;  
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft. képviselője. 
 
Határid ő: 2013. április 30. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
349/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázathoz, illetve a „Hatvan 
barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
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1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
című pályázathoz kapcsolódó, „Kötelező nyilvánosság biztosítására irányuló szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 800.000.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból teljes egészében biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
című pályázathoz kapcsolódó, „Kötelező nyilvánosság biztosítására irányuló szolgáltatás 
megrendelése”  elnevezésű, nettó 800.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A 
bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást 
megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;  
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft. képviselője. 
 
Határid ő: 2013. április 30. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
350/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázathoz, illetve a „Hatvan 
barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, 
„Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében. A beszerzés 
nettó becsült értéke 7.755.905.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból teljes egészében biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, 
„Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, nettó 7.755.905.-Ft nettó 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
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bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;  
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft. képviselője. 
 
Határid ő: 2013. április 30. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
351/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázathoz, illetve a „Hatvan 
barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Kötelező 
nyilvánosság biztosítására irányuló szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 3.890.000.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból teljes egészében biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Kötelező 
nyilvánosság biztosítására irányuló szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, nettó 3.890.000.-Ft 
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;  
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft. képviselője. 
 
Határid ő: 2013. április 30. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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31. napirendi pont 

Előterjesztés az „Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban” cím ű 
pályázat keretében beszerzend ő eszközökr ől szóló határozat módosításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
352/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 1015/2012. (XII. 11.) számú határozatát annyiban módosítja, hogy a vállalkozási 
díj összege 2.387.000,- Ft-ról  2.387.600,- Ft-ra változik. 
 
Határid ő: 2013. április 25.  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati képvisel ő keretek egy részének felhasználásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Padok és szemétgyűjtő kukák kihelyezéséről van szó. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
353/2013. (IV. 23.) 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 7 db „Jászberényi I.” típusú szemétgyűjtő és 
9 db „Pécsi” típusú ülőpad beszerzésével és leszállításával a Városszépítő Kft.-t (székhely: 
5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 769.112,- Ft összegben, mint kizárólagos 
gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd képviselői 
kerete terhére 250.952,- Ft, Szinyei András képviselői kerete terhére 275.844,- Ft, Köves 
Gáborné képviselői kerete terhére 29.210,- Ft, Papp István képviselői kerete terhére 213.106,- 
Ft biztosított. 

 

Határid ő: 2013. április 10. (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
354/2013. (IV. 23.) 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 közterületekre 
kihelyezendő 5 db szemétgyűjtő és 7 db ülőpad helyszínre történő szállításával és telepítésével 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t  (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 
2.) bízza meg bruttó 71.882,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Köves Gáborné képviselői 
kerete terhére 15.494,- Ft, Kondek Zsolt képviselői kerete terhére 41.656,- Ft, Nádas Sándor 
képviselői kerete terhére 14.732,- Ft biztosított. 
 
Határid ő: 2013. május 10. (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alkalm ából készítend ő dísztáblák 
legyártásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
355/2013. (IV. 23.) 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 „Tiszta, virágos Hatvanért” cím 
adományozására a dísztáblák legyártásával Hettich Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3200 
Gyöngyös, Köztársaság tér 5.) bízza meg bruttó 101.130,-Ft összegért, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2013. évi városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi 
Alap 2013.” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. június 7. (táblák legyártására)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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34. napirendi pont 
Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
356/2013. (IV. 23.) 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 Hatvan, Tabán úti 4604/20 hrsz.-ú 
játszótéren a kerítés elhelyezésével a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron 
u. 22.) bízza meg bruttó 1.425.690,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok 2013. évi kiadási tervében képviselő keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. május 15. (megrendelésre azonnal)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés köztéri padok javításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
357/2013. (IV. 23.) 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 Hatvan város területén egyes padok 
javításával a Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.) bízza meg bruttó 
40.640,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a város és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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36. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felúj ítási munkáiról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Le van vezetve mely önkormányzati kákásokat kell felújítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatba kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. Az 
előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
358/2013. (IV. 23.) 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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 2.801.727,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. út 2. fsz. 1. sz. 
alatti lakás teljes körű fertőtlenítésével, lomtalanításával és felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: azonnal (közszolgáltató értesítésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
359/2013. (IV. 23.) 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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 2.722.402,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. út. 6. fsz. 9. sz. 
alatti lakás teljes körű fertőtlenítésével, lomtalanításával és felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: azonnal (közszolgáltató értesítésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
360/2013. (IV. 23.) 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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 3.388.685,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. út 7. I/2. sz. alatti 
lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: azonnal (közszolgáltató értesítésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés Közlekedési koncepcióterv megrendelésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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: 
 
361/2013. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Közlekedési koncepcióterv megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közlekedési koncepcióterv elkészítésével a 
ProUrbe Kft.-t bízza meg (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.) bruttó 3.683.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül. 
 
Határid ő: 2013. április 30. (szerződéskötésre) 

 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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38. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon tal álható illegálisan elhelyezett 
hulladékok felszámolásáról   

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
362/2013. (IV. 23.) 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 ingatlanokon 
található illegálisan elhelyezett hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Szé-
Gé Trans Kft.-t (székhely: 3009 Kerekharaszt, Orgona u. 4.) bízza meg – inert hulladék 
esetében bruttó 4.405,- Ft/m3, kommunális hulladék esetében bruttó 15.494,- Ft/m3 
egységárakon – legfeljebb bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2013. évi városüzemeltetési feladatai között az illegális 
hulladéklerakók felszámolása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. május 31. (szerződés aláírására)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés Horváth Richárd, Köves Gáborné és Kondek  Zsolt önkormányzati 
képvisel ők képvisel ői keretei egy részének felhasználásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Szeretnék hozzászólni. Nem az út szélességével van a gond, amit elutasítottak, hanem azzal, 
hogy amikor a Bezerédi útról kifordulnak, rá kell állni a kerékpárútra. Meg kell várni az autósnak 
azt a sort, ami a főúton keresztirányban elhalad. Én ezért kértem az egyirányúsítást, mert a 
főútról bekanyarodni könnyebb, mint a főútra kikanyarodni. Addig a kerékpáros, a gyalogos áll 
és a reggeli csúcsban ott megáll az élet. 
Onnan kifelé, kerítés van nem belátható, nem lehet úgy kiengedni az autót, hogy kifelé 
forduláskor ne zavarjuk akár a kerékpárost, akár a gyalogost. Teljesen keresztbe áll az ottani 
átmenő forgalomnak. A KRESZ szerint pedig elsőbbséget kellene adni a kerékpárosnak és a 
gyalogosnak is. 
Szerintem rosszul lett átküldve a rendőrség részére, mert nekem nem az a problémám hogy 
szűk az út, hanem az, hogy az autóval ki tudjanak fordulni. Illetve nem látunk ki, csak ha 
kerékpárútra állunk. Én arra a 20 méteres szakaszra kértem az egyirányúsítást, ami befelé jövő 
szakasz a bolt felé. Onnan kifelé ne menjenek az autók. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Szerintem azt kellene tenni, hogy most itt a bizottság vitassa meg, és a legközelebbi bizottsági 
ülésre visszahozzuk úgy az előterjesztést, amiről a bizottság dönt, ha ez szükséges. 
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Viszont az előterjesztésben benne van a Városi Balesetmegelőzési Bizottságnak az indoka, 
hogy ezt miért nem javasolja. Az első lap végén lehet látni, hogy „ a Bezerédi utca egyirányúvá 
tételével kapcsolatban a bizottság egyértelmű álláspontja az, hogy szükségtelen, mivel az utca 
keresztmetszete nem indokolja azt, továbbá az egyirányúsítás sokkal nagyobb forgalmi terhet 
róna a közeli játszótér mellett húzódó 2615. hrsz.-ú útra, valamint baleseti adatokkal nem lehet 
alátámasztani az egyirányúsítás szükségességét.” 
Ezt meg kellene vitatni, hogy akkor a bizottság hogy dönt. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ez a bizottság nem ott lakik, nem látja azt a helyzetet, ami a reggeli csúcsidőben kialakul ott. 
Gyerekek járnak, iskolák vannak, mindenki siet, ez képtelenség. Autós másképp onnan kifelé 
nem tud hajtani. Azt a kifelé menő forgalmat szeretném megakadályozni, ami megfogja. 
Az a problémám, hogy keresztbe beáll két autó és akkor senki sehova. 
Bele van kényszerítve egy szabálytalan helyzetbe. Neki elsőbbséget kell adnia, de ha 
közlekedni akar, akkor nem tud elsőbbséget adni, mert ki kell tolni az autót. 
Közbe jön a biciklis is és ha valaki igen jó tempóval rácsattan az autóra, akkor még bajunk is 
lehet. Kerítéstől nem is lehet látni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megbeszéljük. Most nincs a határozatok között. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A határozatokban nincs benne ez, behozzuk újra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
363/2013. (IV. 23.) 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 Kölcsey Ferenc u. - Rákóczi út 
csomópontjában elhelyezésre kerülő KRESZ tükör szállításával a CSP Trade Kft.-t  (székhely: 
1031 Budapest, Nánási út 2. B/71.) bízza meg bruttó 34.119,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd képviselői 
kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
Határid ő:  azonnal (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
364/2013. (IV. 23.) 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 2651 hrsz-ú (névtelen utca) - Rákóczi út 
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csomópontjában elhelyezésre kerülő KRESZ tükör szállításával a CSP Trade Kft.-t  (székhely: 
1031 Budapest, Nánási út 2. B/71.) bízza meg bruttó 34.119,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Kondek Zsolt képviselői kerete 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
365/2013. (IV. 23.) 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 Hatvany Irén u. - Csaba u. 
csomópontjában, valamint a Tabán u. - Szent Mihály u. -  Hatvanas u. - Dózsa tér 
csomópontjában elhelyezésre kerülő KRESZ tükrök szállításával a CSP Trade Kft.-t  (székhely: 
1031 Budapest, Nánási út 2. B/71.) bízza meg bruttó 68.238,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Köves Gáborné képviselői 
keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
366/2013. (IV. 23.) 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 3-as főút Csányi út - Temető út 
kereszteződésében lévő csomópontban elhelyezésre kerülő KRESZ tükör szállításával a CSP 
Trade Kft.-t  (székhely: 1031 Budapest, Nánási út 2. B/71.) bízza meg, az aláírás alatt lévő 
keretszerződésben foglaltak teljesítése mellett.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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40. napirendi pont 
Előterjesztés kameratartó konzolok kihelyezésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
367/2013. (IV. 23.) 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 elektronikus térfigyelő rendszer 
konzolainak elhelyezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij u. 
8.) bízza meg bruttó 97.790,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és köz területeken történ ő 
fakivágásokról, valamint növénytelepítésekr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Fényképpel van dokumentálva minden. 
Azt kérném, és mindenképpen a Zrt. felé ezt kellene kommunikálni, hogy azok a határozatokat, 
amelyek meg lettek hozva, mondjuk már egy éve - pl. a Horváth Mihály úton a nyárfák 
kivágása-, végre kellene hajtani. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
368/2013. (IV. 23.) 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 2123 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Mohács u. 5. 
számú ingatlan előtti közterületen álló 2 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 
2 db közép magas, 12/14-es átmérőjű Fraxinus ornus 'Mecsek' gömbkőris növény beültetésével 
kerüljenek pótlásra. 
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Határid ő: 2013. május 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
369/2013. (IV. 23.) 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 401 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Wesselényi út 
25. számú ingatlan előtti közterületen álló 3 db meggyfa kivágásához. 

 
Határid ő: 2013. május 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
370/2013. (IV. 23.) 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 2720 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Balassi 
Bálint út 14. szám alatti Hatvani Járási Hivatal udvarán álló 5 db balesetveszélyessé vált fa 
kivágásához.  

 
Határid ő: 2013. május 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
371/2013. (IV. 23.) 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 2806/4 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, 
Grassalkovich Kastély keleti szárnya mellett álló közterületen 2 db cserje (buxus), 1 db juharfa, 
valamint akác sarjadékok kivágásához. 
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Határid ő: 2013. május 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
372/2013. (IV. 23.) 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 2711 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Thurzó u. 16. 
szám előtti közterületen 2 db akácfa és 4 db tuja kivágásához, valamint az udvar területén lévő 
elburjánozott fás szárú növények eltávolításához. 

 
Határid ő: 2013. május 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
373/2013. (IV. 23.) 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 4444/1 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Zrínyi utcai 
játszótéren 2 db hársfa és a parkoló előtt 5 db keskenylevelű kőrisfa telepítéséhez. 

 
Határid ő: 2013. május 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését 10 óra 18 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 

 LESTYÁN BALÁZS  PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            


