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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. május 28-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  
Marján János   bizottsági tag 
 
Kondek Zsolt képviselő, állandó meghívott 
   
Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol. 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Paronai Richárd   megbízott aljegyző 
dr. Veres András   ügyvéd 
dr. Takács Gábor    ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária    gazdálkodási irodavezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes    ügyfélszolgálati osztályvezető 
dr. Borbás Zsuzsanna   városfejlesztési és pályázati osztályvezető 
Gulyás Katalin    városi főkertész 
Philipp Frigyes    főépítész 
Kátai István    műszaki osztályvezető 
Decsi Ferenc    Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
     vezérigazgató 
Jagodics Milán   Média-Hatvan Kft. ügyvezető igazgató 
Nagy Ferenc    Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
     Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető  
     igazgató 
Kollár Edina  Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 

Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezető igazgató 
   
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 négy 
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. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 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 43. napirendi pontként szereplő 
„Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és közterületeken történő fakivágásokról 
című pontot - Kondek Zsolt képviselő úr kérésére- a bizottság 1. napirendi pontként tárgyalja, 
illetve a nyílt ülés utolsó pontjaiként a bizottság vegye fel napirendjére az Előterjesztés a volt 
honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésre, valamint az Előterjesztés „Középkori 
városmakett elkészítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről„ című pontokat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatosan egyéb kérés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátotta a nyílt és zárt ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
402/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. Május 28-i nyílt és zárt ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és közterületeken történő fakivágásokról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény 

szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, valamint könyvvizsgáló újraválasztásáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgálójának 
megválasztásáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

4. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és 
társasági szerződésének módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

6. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás által történő vagyon 
átadásáról és engedményezési nyilatkozat tudomásulvételéről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

7. Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetéséről 
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  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat megbízott igazgatójának 
illetményéről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)      
 

9. Előterjesztés a Gödöllői Tangazdaság (0517/87 hrsz.-ú ingatlan) kérelmére Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének módosítása, valamint Hatvan Város Helyi Építési 
Szabályzatának módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

10. Tájékoztató az utcabútorokról 
  (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL)      
 

11. Előterjesztés a Cit-Car Tánccsoport Egyesület polgármesteri keretből történő támogatásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezet polgármesteri keretből 
történő támogatásáról  

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)      
 

13. Előterjesztés a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba vételéről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

14. Előterjesztés egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok tulajdonjogának ingyenes 
megszerzéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

15. Előterjesztés kórházi ügyeleti pótlékok bírósági végzéseivel kapcsolatos döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

16. Előterjesztés  a Heves Megyei Kormányhivatallal – a Hatvani Járási Hivatal létrehozásával 
kapcsolatban – kötött megállapodás módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani, jelenleg 0531/2, megosztás után 0531/5 
helyrajzi számú, természetben a nagygombosi major területén található ingatlan 
elidegenítéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással megkötött 
társulási megállapodás módosításával kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
   

19. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
   

20. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 2012. évi ellátásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

21. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék 
feldolgozásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

22. Előterjesztés a nagygombosi városrészen létesítendő járda tervezési munkájáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
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23. Előterjesztés a hatvani 4185 hrsz.-ú (temető) ingatlanon történt támfal építésével 
kapcsolatban tartószerkezeti szakértői vélemény elkészítéséről szóló képviselő-testületi 
határozat hatályon kívül helyezéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

24. Előterjesztés nyilvános illemhely elhelyezésével kapcsolatos döntésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

25. Előterjesztés a hatvani 5226 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú épület részleges bontásával 
kapcsolatos döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
 

26. Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés a hatvani 2600/5 és 2603 hrsz.-ú területekre történő kerítés és kapuk 
elhelyezésével kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
 

28. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3256 helyrajzi számú, természetben a 
Balassi Bálint út 66. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

29. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3657 helyrajzi számú, természetben a 
Klapka utca 29. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

30. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3248 helyrajzi számú, természetben a 
Kórház utca 13. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

31. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által 
fizetendő lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról  

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)      
 

32. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a 
kistérségekben” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

33. Előterjesztés ”Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére indított pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

34. Előterjesztés a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázat 
benyújtásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és az ALTA-INVEST Consulting Kft. között 
létrejött megbízási szerződés  megszüntetéséről  

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

36. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és a Frenyó és Társai Kft. között létrejött, „Új 
ivóvíztartály építése a meglévő nyomásfokozó szivattyúk áttelepítésével a hatvani Albert 
Schweitzer Kórház területén” tárgyú szerződés teljesítésével kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

37. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
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38. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lévő üzlethelyiség, nem lakás 
célú helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

39. Előterjesztés a Hatvani Református Egyházközség temploma előtti terület rendezéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

40. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózat egy részének 
javításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

41. Előterjesztés a Hatvan közigazgatási területén belül lévő egyes zárt csapadékcsatorna 
szakaszok takarításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

42. Előterjesztés a csapadékvíz elvezetési rendszer egyes elemeinek javításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

44. Előterjesztés a Bástya úti parkolást gátló oszlopok elhelyezéséről  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

45. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

46. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

47. Előterjesztés Lestyán Balázs és Tarsoly Imre önkormányzati képviselők képviselői 
kereteinek felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

48. Előterjesztés önkormányzati képviselői keretek egy részének felhasználásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

50. Előterjesztés a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésre 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
51. Előterjesztés „Középkori városmakett elkészítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 

döntésekről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

  
ZÁRT ÜLÉS:  
 
1. Előterjesztés lakásvásárlási adásvételi szerződésekkel kapcsolatos döntésekre 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   

Határid ő: 2013. május 28. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
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1. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és kö zterületeken történ ő 
fakivágásokról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Egyértelmű, az előterjesztés fényképekkel is illusztrálva van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
403/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 3051 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Dobó tér 2. 
számú ingatlan előtti közterületen álló balesetveszélyes 2 db diófa és 1 db akácfa kivágásához, 
azzal a feltétellel, hogy a növények 3 db közép magas, 12/14-es átmérőjű Robinia 
pseudoacacia gömbakác növény beültetésével kerüljenek pótlásra. 

 

Határid ő: 2013. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
404/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 895/7 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Rákóczi út 
110. számú ingatlan előtti közterületen álló balesetveszélyes 7 db fa kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a növények 7 db 14/16-os átmérőjű Fraxinus ornus 'Mecsek' gömbkőris növény 
beültetésével kerüljenek pótlásra. 
 

Határid ő: 2013. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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405/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 3978/36 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Pázsit u. 
21. számú társasház előtti közterületen álló 1 db orgonafa és 3 db tuja kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a növények 4 db Prunus serrulata díszcseresznye növény beültetésével 
kerüljenek pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
406/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 2994/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, 
Grassalkovich Kastély nyugati szárnya mellett lévő közterületen álló 1 db balesetveszélyes 
gesztenyefa kivágásához, valamint a hatvani 5227/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon, természetben Hatvan, Kossuth tér déli térrészén lévő közterületen álló 1 db 
ezüstjuhar és 1 db gesztenyefa gallyazásához 
 
Határid ő: 2013. június 10. (kiértesítésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
407/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 176 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Liszt Ferenc 
utcában lévő közterületen 1 db balesetveszélyes fa kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (kiértesítésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
408/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 3978/36 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Nádasdy 
Tamás utca 5. szám mellett lévő közterületen 1 db kiszáradt fa kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
409/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 4604/20 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Tabán u. 
20.,22.,24. számú társasházak között a trafóháznál lévő közterületen 1 db kiszáradt fa 
kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A nyolcadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
410/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 3978/36 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Pázsit u. 
20. számú társasház mögött lévő közterületen álló 1 db fa kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kilencedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
411/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 3005/6 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Kossuth 
utcai beépítetlen területen álló 2 db balesetveszélyes fa kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jele ntésér ől és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, valamint könyvvizsgá ló újraválasztásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd  
A vonatkozó jogszabály értelmében május 31-ig kötelesek a cégek ezen beszámolójukat, illetve 
a nonprofit közhasznú szervezetek a közhasznúsági mellékletüket a tulajdonos elé tárni. A 
testület dönt majd ezen napirendek tekintetében, a bizottságnak véleményezési joga van. 
A számokat látjuk, erről a Decsi úr majd esetleg többet mond, de mínusz 125 ezer forint mérleg 
szerinti eredménnyel zárta a Zrt. az évet. Az előző évekhez képest ez kiváló eredménynek 
tekinthető, mert nem szaporodott tovább a mínusz eredmény. 
Feladatom még a könyvvizsgáló megbízatásáról való döntés előkészítése, tekintettel arra, hogy 
lejárt a könyvvizsgáló megbízása. Évek óta a Zrt.-nél dolgozik, jó munkakapcsolatban van a 
céggel, ezért javasolta a vezérigazgató úr, hogy az ő újra választásáról döntsünk. Ennek 
megfelelően az alapító okirat is módosításra kerül a cégbíróság felé, amennyiben a testület 
jóváhagyja, az elfogadó nyilatkozat mellékletével együtt nyújtjuk be az okiratot. Az összes többi 
pedig a számviteli törvény által meghatározott. 
 
Papp István bizottsági elnök 
János volt egy olyan kérdésed, hogy mi van a múltból áthozott dolgokkal? Decsi úr mondott jó 
hírt jogi bizottsági ülésen. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
A kórházas 170 millióval kapcsolatban van egy kormányrendelet, mely szerint június 30-ig – 
lehetőség szerint ki kell fizetnie. A GYEMSZI-től továbbra sem kaptunk arra papírt, hogy ezt ők 
elismerik. Nincsen rá papírunk igazából, csak ez a kormányrendelet, és bízunk abban, hogy 
tényleg ott van az a 170 millió, ahol kell lennie. 
A mérlegről pedig annyit szeretnék mondani, illetve az elmúlt évről, hogy én úgy gondolom, 
hogy be lett bizonyítva, hogy ezt a Zrt.-t fenn lehet tartani közel nullásan is.  
Nem kis küzdelem ára volt ez, elég sokat kellett küzdeni a pénzért, de van olyan év, amikor látni 
lehet, hogy sok minden meg lett csinálva, sok olyan változtatás volt a Zrt.-n belül, ami kiadással 
jár. Többek között üzletágak indítása, legalábbis csoport beindítása volt.  
Vannak benne mínuszok, legalábbis csoport szinten van ahol mínusz van, van  ahol plusz, de 
összességében a végeredmény nem olyan rossz. Természetesen a 170 millió az benne van, az 
nagyon szép, tehát ha azt véletlenül le kell írni, akkor…körülbelül ugyanaz a helyzet. 
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Marján János bizottsági tag 
Megint a rendkívüli eredmény az, ami befolyásolta ezt a mínusz 125 ezret. Ez tavaly is így volt 
és az idén is így van. Olvastam, de nem találtam ezzel kapcsolatban semmit, hogy ez pontosan 
mit jelent. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ez a rendkívüli bevétel, amennyire én tudom, a furcsa könyvelésből van, hogy az 
önkormányzattól eszközök vásárlására kapott támogatás csak az értékcsökkenés arányában 
van mindig visszaírva, és ezért minden évben folyamatosan jön. Tehát kaptunk például még az 
előző években a kórházra beruházási pénzeket, ezek nem azonnal lettek beírva rendkívüli 
bevételnek, hanem szépen az értékcsökkenés arányában jönnek folyamatosan be. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Az aktuális értékcsökkenési rész van mindig ott feltüntetve. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az az aktuális, amihez anno a támogatást kaptuk. Tehát, ha mondjuk az aszfaltozó brigád 
felállítására 18 millió forint támogatást, az a 18 millió az azon beszerzett gépek, eszközöknek 
az ÉCS arányában került be a mi eredményünkbe. 
 
Marján János bizottsági tag 
Dupla ÉCS van ezek szerint, azért furcsa, mert az eszközök között is megjelenik ez a tétel 
kiadási oldalon. Ez teljesen szabályos. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Könyveléstechnikailag ezt így kell könyvelni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez egyik lehetőség. Csak most az a meglepő, hogy mínusz 125-re ki lehetett ezzel hozni. ha 
tudtátok év közben, hogy ez ennyi lesz akkor ez pont jó. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ezt lehet nagyjából tudni. Azok a termelési eszközök már megvannak, amik eddig megvoltak, 
az évről évi beszerzésről van mindig szó. Illetve az aktuális évről is. 
Tavaly két nagy összegű támogatást kapott a Zrt., az egyik az aszfalt, a másik pedig a kukás. 
A hulladék esetében nem csak eszköz, gép, hanem ott logo is lett véve. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
412/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 
valamint könyvvizsgáló újraválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 
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Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező, 2012. 
évre szóló éves beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző 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: 
 
413/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 
valamint könyvvizsgáló újraválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2. ) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. 
december 31. napjára elkészített éves beszámolójának (mérleg) eszköz-forrás oldalának 
667.205 eFt-ban meghatározott egyező végösszegét tudomásul veszi. A 2012. december 31. 
napjára készített beszámoló mérleg szerinti eredményét – 125 eFt összegben elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
414/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 
valamint könyvvizsgáló újraválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező 2012. 
évre szóló közhasznú éves beszámolóját és közhasznú mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
415/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 
valamint könyvvizsgáló újraválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 231. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági társaság könyvvizsgálójának 
2013. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2015. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a 
B’artbox Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.; Kam. bej. száma: 
002000; cg.száma: 01-09-364345 adószáma: 10968570-3-42; könyvvizsgálatért felelős 
személy: Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma : 006058 ) választja 
meg. A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 1.500.000,- Ft + ÁFA / év összegben 
állapítja meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
alapító okiratot módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadásza ti Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvén y szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentésér ől és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 
könyvvizsgálójának megválasztásáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Ez az előterjesztés is hasonló tekintetben készült, mint az előző. Lényegében a május 31.i 
állapotnak megfelelően kell ezen határozatokat meghozni. Fontos kiegészítés, hogy a felügyelő 
bizottság valamennyi cég esetében tárgyalta a beszámolót, annak részletes vitáját, és a 
kivonatokból látszik, hogy megtárgyalta és a testület részére elfogadásra ajánlja ennél a Kft.-nél 
is. 
Mérleg szerinti eredmény mínusz 16 millió 564 ezer forint. Ügyvezető úr szól egy pár szót erről. 
Feladatunk volt ebben az esetben is a könyvvizsgáló megválasztása. Itt egy csere történik, mert 
a korábbi könyvvizsgálónak május 31-ig szól a megbízatása. Tekintettel arra, hogy a nonprofit 
közhasznú területen speciális könyvvizsgálói tudásra van szükség, a Zrt.-nél bizonyított, hosszú 
évek óta ott dolgozó Unger Zsuzsanna könyvvizsgálót kérte fel az ügyvezetés a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására, aki ezt elfogadta ugyannyi díjazásért, mint az előző, vagyis nem fog a díj 
emelkedni. 
Továbbiakban pedig társasági módosító okirat szerepel még. Ez azért fontos, mert az egyedüli 
egy taggal működő Kft. esetében van egy speciális szabálya a társasági törvénynek, amit 
korábban a cégbírói gyakorlat nem nagyon kért, hogy beemeljük a társasági szerződésekbe, 
alapító okiratokba. Volt rá példa, hogy kérte, és meg akarjuk előzni, hogy hiánypótlási eljárás 
legyen, ezért beemeltük a kért törvénynek ezen rendelkezését. 
A többi a számviteli beszámolóhoz kapcsolódik. 
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Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
A kastély épületének rendszeres őrzés-védelme jelentős költséggel jár. A beruházás 
elindulásával a kivitelező feladata a kastély őrzés-védelmi rendszerének a biztosítása. A többi 
apró költség, mint a biztosítási díj, elektromos áram, vízdíjak, ezek nem olyan jelentősek, mint 
az őrzés-védelem volt. Már az utolsó évközi beszámolónál is jeleztem, hogy ezen a költséget, 
ha beindul a beruházás, akkor szeretnénk a kivitelezőre átterhelni. Ez így is történt, március 14-
én átadtuk a munkaterületet, és azt követően már a kivitelezőnek a feladata. Tehát ettől a 
jelentős tehertől, ami több mint 1 milliós volt havonta és nagyjából ezt a 16 milliót ki is adja, 
megszabadultunk.  
A cég előző éve nagyjából a projekt megszervezéséből állt, előkészítési feladatokból, 
támogatási szerződés előkészítéséből, pályázat előkészítéséből és a közbeszerzések 
lebonyolításából. Ezeknek a díjai látszódnak már a mérlegben. Beruházás aktiválásra majd a 
befejezéskor kerül sor. Ezeket a szállítói tartozásokat a támogatási szerződés aláírását 
követően, ahogy elindult a támogatások lehívása szépen ki is tudtuk fizetni. 
Volt egy kis áthidaló időszak, amikor az önkormányzat biztosított egy 100 milliós hitelkeretet a 
Kft. számára. Ezt ki tudtuk váltani. A Kereskedelmi és Hitelbanktól van egy 100 milliós 
hitelkeret, ennek a lehívása szépen működik, tehát a támogatásokat, amiket nekem meg kell 
előlegezni a szállítói kifizetések során, azokra megkapom a finanszírozást. Az ÁFA 
finanszírozást is le tudom hívni ebből a keretből, és amikor visszakapom a támogató 
szervezettől ezeket az összegeket, akkor törlesztem a hitelt. A NAV-tól is, amikor visszajön az 
ÁFA visszaigénylés, akkor törlesztem a hitelt. Eddig nagyon szépen működött a rendszer, a 
NAV-tól is jöttek vissza pénzek és a támogatószervezettől is, így az önkormányzat felé a hitelt 
vissza tudtam törleszteni. A banki hitel van, amiből meg kell oldani a támogatásfinanszírozást. 
Most így működik ez a rendszer, és mint látható elindult a kivitelezés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tető az kőpala lesz? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Egy speciális pala, amit a műemlékekre jóváhagytak. Nagyon erős, zsindelyhatást kell, hogy 
keltsen. Szerintem elegáns ez a megoldás. Németországban alkalmazzák ezt a technológiát.  
 
Papp István bizottsági elnök 
A kerítésen belül meg fog maradni föld? Mert egy-két éven belül át fog ázni. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
A tervezők készítettek egy szintet, ahol kell ott befedik. A középső részen már látszik, hogy 
mennyire van visszaszedve. Itt talajszintig vissza lesz szedve. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az a 16 milliós történet, amiről beszéltél. Arról volt szó, hogy a támogatásba, amikor 
megjönnek, akkor majd szép lassan be tudjuk építeni, de én itt nem látom sehol. Meg a hitel 
kamatát sem látom igazából, hogy azt hová tudjuk beépíteni. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
A hitel kamatát azt nem tudjuk beépíteni  a támogatás lehívásba, az biztos. Az őrzés-védelmet 
olyan szinten tudjuk majd, még az nem lefutott dolog, hogy ha meg tudjuk szavaztatni az MNV 
Zrt.-vel, hogy ez ráaktiválható az épületre, hiszen az őrzés védelem is annak érdekében történt, 
hogy előkészítsük ezt a projektet. Ez még nem történt meg, mert akkor, hogy ha rá tudjuk 
aktiválni, akkor nem költség. Támogatásból ezt nem tudjuk finanszírozni. 
 
Marján János bizottsági tag 
És akkor miből? 
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Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Olyan megoldáson gondolkodunk –bár ez még megint nem tisztázott -, hogy a kivitelező céggel 
fogunk kötni bérleti szerződést, biztosítunk neki területet felvonulási épülethez és 
depózásokhoz, és ezekből bérleti díj bevételre számítunk. Ez még előkészítés alatt van. Ebből 
tudunk majd visszaforgatni.  
 
Marján János bizottsági tag 
Mert ott van egy tőketartalék, ezt lehet kezelni, csak… 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Egyelőre ez a tőketartalék marad. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
416/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat 
mellékletét képező, 2013 április 30. napján kelt, 2012. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
417/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma:10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
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támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. jelen 
határozat mellékletét képező 2012. évre szóló közhasznúsági mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
418/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
társaság -16.564 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
419/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 141 § (2) bekezdésének l./ pontja alapján a gazdasági társaság könyvvizsgálójának 
2013. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2015. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a 
B’ artbox Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.; Kam. bej száma: 
002000; cg. száma: 01-09-364345; adószáma: 10968570-3-42; könyvvizsgálatért felelős 
személy: Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 006058) választja 
meg. A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 300.000,-Ft/év összegben határozza meg, 
mely összeg magába foglalja az általános forgalmi adó összegét is. 
A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
alapító okiratot módosító okirat aláírására. 
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Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
420/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 50. § (1) bekezdésének, valamint a csődeljárásról és felszámolási eljárásról 1991. 
XLIX. törvény 63. §-ának rendelkezései szerint módosítja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapító okiratát. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
alapító okiratot módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Non profit Kiemelked ően 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáró l, 
közhasznúsági jelentésér ől, adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2013 . évi 
üzleti tervér ől és társasági szerz ődésének módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Hasonló szerkezetben van ez az előterjesztés is, pár kiegészítést tennék. Tulajdonosváltozás 
fog bekövetkezni, legalábbis névileg a Kft.-ben. Tekintettel arra, hogy a korábbi tulajdonosunk a 
Heves Megyei Intézményfenntartó Központ március 27-től nem gyakorolhat tulajdonjogokat  
Kft.-ben. A Magyar Nemzeti vagyonkezelő Zrt. vált ezen üzletrésznek a tulajdonosává, ezért 
200 ezer forint törzsbetéthez igazodó üzletrésznek a tulajdonjoga. Összesen 700 ezer forint a 
cég jegyzett tőkéje, ebben többségi tulajdonjoggal bír az önkormányzat. 
Most már az állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kell kapcsolatot 
tartanunk. 
A könyvvizsgálónak is lejárt a megbízatása, a GABOL Audit, Oláh Gábor úr látta el eddig is a 
könyvvizsgálói feladatokat, a jövőben is őt javasolja az ügyvezetés. 
Az előterjesztés többi részében a számviteli beszámolók láthatóak. A mérlegeredmény pozitív, 
406 ezer forint. 
A felügyelő bizottság megtárgyalta, elfogadásra jóváhagyja. 
 
 



 

 

334

 

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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
421/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
4. §-a értelmében a táraság jelen határozat mellékletét képező, 2012. évre szóló éves 
beszámolóját tudomásul veszi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen fentieknek megfelelően a 2012. évre szóló éves 
beszámoló jóváhagyása során a beszámoló elfogadása mellett szavazzon. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
422/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 29. §-a értelmében a Kft. jelen határozat mellékletét képező 2012. évre szóló 
közhasznúsági mellékletét tudomásul veszi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
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polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen fentieknek megfelelően a 2012. évre szóló 
közhasznúsági melléklet elfogadása mellett szavazzon. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
423/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja elfogadja a társaság 2013. évi üzleti 
tervét. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen akként szavazzon, hogy a társaság 2013. évi üzleti 
tervét fogadja el. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
424/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja akként dönt, hogy a társaság 
könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
a GABOL Audit Kft.-t (székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi J. u. 10.; cg.száma:10-09-033250; 
adószáma: 23980989-2-10;  kamarai száma: MKVK 004062; képviseli : Oláh Gábor ügyvezető, 
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a könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor bejegyzett könyvvizsgáló 
- kamarai bejegyzés száma : MKVK 000081) kívánja megválasztani. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen akként szavazzon, hogy a társaság könyvvizsgálójának 
2013. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2014. május 31. napjáig megválasztásra kerüljön a 
GABOL Audit Kft. (3000 Hatvan, Irinyi János u. 10. – képviseli: Oláh Gábor ügyvezető). A 
könyvvizsgáló megbízási díja: 200.000,-Ft+ÁFA/év. 
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
425/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a társasági szerződést módosító okirat 
rendelkezéseit tudomásul veszi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Hatvan – TISZK Kft. társasági szerződés alábbi módosítására igennel 
szavazzon: 

Társasági szerz ődést módosító okirat  

 
A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság, mely társaságot az Egri Törvényszék Cégbírósága az általa vezetett 
cégjegyzékbe a 10-09-028738 cégjegyzékszámon bejegyzett társasági szerződése 2013. 
május 31. napjával az alábbiak szerint módosul. 
 
1. A társaság tagjai 

– Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. 
 Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. 
 Cégjegyzékszám: 01-10- 045784 
 

– Név: Hatvan Város Önkormányzata 
 Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 Képviseletre jogosult neve: Szabó Zsolt 
 Anyja neve: Bukta Mária 
 Lakcím: 3000 Hatvan, Hegyalja út 38/A. 
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– Név: Hatvani Volán Zrt. 

 Cégjegyzékszám: 10-10-020060 
 Székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi utca 82. 
 Képviseletre jogosult neve: Uti Csaba 
 Anyja neve: Liptai Éva 
 Lakcím: 3000 Hatvan, Peresi út 16. 
 
A társasággal együttm űködő intézmények és tevékenységek, amelyekkel részt ves znek a 
szakképzés-szervezési munkában 

 
2.1 A társasággal együttm űködő intézmények és tevékenységek, amelyekkel részt 

vesznek a szakképzés-szervezési munkában 
 
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola  
székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 
OM azonosítója: 201477 
fenntartója: Hatvani Város Önkormányzata 
 
Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. 
OM azonosítója: 201690 
fenntartója: Váci Egyházmegye Ordináriusa – 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. 
 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A. 
OM azonosítója: 201481 
fenntartója: Hatvani Város Önkormányzata – 3000 Hatvan, Kossuth tér 

 
2.2 Az intézmények vonatkozásában 

– a Hatvani Volán Zrt. gyakorlati helyként (nyilvántartási száma: 1046) működik közre 
a karosszéria lakatos (OKJ száma: 315250310000000) szakképzésben. 

 
7. Az egyes tagok törzsbetétje 

 
8.1. Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt.  

 Törzsbetét összege: 200.000 Ft (kettőszázezer forint) készpénz 
 

8.2. Név: Hatvan Város Önkormányzata 

       Törzsbetét összege: 400.000 Ft (négyszázezer  forint) készpénz 
 

8.3. Név: Hatvani Volán Zrt. 
 Törzsbetét összege: 100.000 Ft (százezer forint) készpénz 
 

12.   A társaság taggy űlése 
 

13.5. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 
 Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt.  szavazatszám: 2 
 Hatvan Város Önkormányzata szavazatszám: 4 
 Hatvani Volán Zrt. szavazatszám: 1 
 
15./ A társaság könyvvizsgálója 

 
16.1. GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlát olt Felel ősségű Társaság 
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Cégjegyzékszám: 10-09-033250 
Székhely: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10. 

 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felel ős természetes személy neve: 
Oláh Gábor 
Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000081 
Anyja születési neve: Ács Gizella 
Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10 . 

 
16.2. A könyvvizsgáló megbízatásának kezd ő időpontja: 2013. június 1. 

A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy körülmény, 
mely személyét a könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e tisztséget feltétel 
nélkül elfogadta. 
A könyvvizsgáló megbízatása: 2014. május 31. napjái g tart. 

16.3. A könyvvizsgáló gyakorolja a 2006. évi IV. törvény 40.-44. §-aiban meghatározott 
jogokat és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket. 
A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat 
elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági 
társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá 
megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
működésének eredményeiről. 

16.4. A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely 
veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független ellátását.  

 A társasági könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben 
tett megállapítások miatt, s azért sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény 
szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot. 

 
16.5. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 

a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja; 
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 
jogszabály másképp nem rendelkezik; 
c./a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; 
d./ az a) -c ) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 
16.6. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 

Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és 
felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 685. §. b / pontja), 
továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 
három évig. 
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a 
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára 
(vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára 
is alkalmazni kell. 
A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát 
nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más 
feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a választott 
tisztségével összefüggő feladatait. 

 
A társaság szerződés korábbi 15. pontja 16. pontra, 15. pont 16.1. alpontja 17.1. alpontra 
módosul; a 16. pontja 17. pontra, míg annak 17.1. alpontja 18.1. alpontra  módosul. továbbá a 
17. pontja 18. pontra, míg a 18.1.alpontaj 19.1. alpontra, 18.2. alpontja 19.2. alpontra, 18.3. 
alpontja 19.3. alpontra módosul. 
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A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentésér ől és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Néhány kiegészíteni való. Nagyon szép lett a Média mérleg szerinti eredménye, látjuk 7 millió 
678 ezer forint. Ezt azért fontos kiemelni, mert az előző évben a saját tőke, jegyzett tőke aránya 
nem volt a jogszabálynak megfelelő és az ügyvezetés feladatának elő volt írva ebben az évben, 
hogy ezt rendbe kell tenni és ez sikerült is. A matematikai mutatók szerint helyre állt a cég 
törvényes működése, tehát a cégbíróság felé egyéb kötelezettsége ebben a tekintetben nincs. 
Itt is láthatóak a beszámolók és ebben az esetben is könyvvizsgáló váltás történik. Lejárt a 
korábbi könyvvizsgálónak a megbízatása és a könyvvizsgáló asszony már nem vállal több 
cégnek könyvvizsgálatot megváltozott helyzetek miatt. Javasolta azt a kolléganőjét, akivel 
korábbról együtt dolgozik. Ő részt vett a felügyelő bizottság ülésén, bemutatkozott, megfelelő 
munkakapcsolatot tud kialakítani az ügyvezetéssel, az ügyvezetés őt javasolja. A díj itt sem 
változik. 
A határozatok ennek megfelelően részben a számviteli törvény szerinti beszámoló 
vonatkozásában, illetőleg az alapító okirat módosításáról szólnak.  
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
426/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező, 2013 április 19. napján 
kelt, 2012. évre szóló éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második 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: 
 
427/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma:10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében 
a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező 2012. évre szóló 
közhasznúsági mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző 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: 
 
428/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a társaság + 7. 678 eFt mérleg szerinti eredményét 
elfogadja és a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző 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: 
 
429/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 
12.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének l./ pontja alapján a gazdasági társaság 
könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2015. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra a GARANCIA Könyvvizsgáló Betéti Társaságot (5100 Jászberény, 
Szentháromság tér 2. 1/1, cg.száma: 16-06-001721; adószáma: 26011543-2-16; kamarai 
nyilvántartási száma: 002004; könyvvizsgálatért felelős személy: Beszteri Lászlóné 
könyvvizsgáló – kamarai tagsági száma: 005734) választja meg. A képviselő-testület a 
könyvvizsgáló díjazását 50.000,- Ft + ÁFA/hó összegben határozza meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
alapító okiratot módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
430/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a 
könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 
12.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 50. § (1) bekezdésének, valamint a csődeljárásról és 
felszámolási eljárásról 1991. XLIX. törvény 63. §-ának rendelkezései szerint módosítja a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
alapító okiratot módosító okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási  Társulás által történ ő vagyon 
átadásáról és engedményezési nyilatkozat tudomásulv ételéről 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
E tárgyban már a társulás tanácsülést tartott 2013. április 30. napján. Az ottani 
előkészítéseknek megfelelően – Gál Erzsébet és Kurucz Anikó készítette – elkészült a 
tagönkormányzatok részére történő vagyonátadásnak a határozati javaslata. A társulási 
tanácsülés ezt elfogadta. De ahhoz, hogy érvényes legyen ezen tanácsülési határozat, 
valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének napirendre kell tűzni és jóvá kell hagyni ezt 
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a vagyonátadást. Műszakilag a tevékenység rendszer bővítés, fejlesztés, kiépítés megvalósult, 
most történik pénzügyi elszámolás. Hatvan Város Önkormányzat részére 1 milliárd 191 millió 
366 ezer 590 forint értékű vagyon kerül átadásra. Ennek a vagyonnak tételes átadás-átvétel 
szerinti feltüntetése és vagyonleltára van, tehát leltárakkal alátámasztott. 
1. számú határozatunk arról szól, hogy a képviselő-testület tudomásul veszi ezen 
vagyonátadást, a 2. határozat pedig arról, hogy tekintettel arra, hogy a vagyon átadásra kerül a 
tagönkormányzatok részére, így a korábban meglevő biztosítéki háttér is módosításra kell, hogy 
kerüljön. Ennek megfelelően a korábban garancialevél keretében 2015. július 24. napjáig 
érvényesíthető Raiffaisen Bank Zrt. kötelezettet terhelő 70 millió 254 ezer 854 forint értékű 
bankgaranciának a jogosultja ezt követően Hatvan Város Önkormányzata lesz. Itt egyéb 
engedményezési szerződések kerülnek majd aláírásra, és ezek a jogok Hatvan Város 
Önkormányzatát fogják illetni 2015. július 24-ig. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ez a bankgarancia igénybe vehető arra, hogy a keletkezett útkárokat ki tudjuk javítani? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Igen, tehát a bizonyítottan hibás teljesítésből származó igények biztosítékául szolgál. Egy 
szerződés módosító mellékkötelezettség ilyen értékben. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, 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: 
 
431/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás által történő vagyon átadásáról 
és engedményezési nyilatkozat tudomásulvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja jóváhagyja a Hatvan és Térsége Szennyvíz beruházási Tanács 
Társulási Tanácsa által 2/2013.04.30. számú határozattal elrendelt vagyonátadást, mely 
keretében Hatvan Város Önkormányzata részére 1.191.366.590,-Ft Egymilliárd-
egyszázkilencvenegymillió-háromszázhatvanhatezer-ötszázkilencven forint értékben kerül 
vagyon átadásra. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében aláírja a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás és Hatvan Város Önkormányzata között a vagyonátadás tárgyában 
létrejövő megállapodást. 
 
Határid ő: 2013. május 31. (a társulási megállapodás aláírására)  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester 
 
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: 
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432/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás által történő vagyon átadásáról 
és engedményezési nyilatkozat tudomásulvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás tagja jóváhagyja a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 3/2013.04.30. 
számú társulási tanács ülés határozatot, mely keretében az IGTE039979 garancia levél számú, 
2015. július 24. napjáig érvényesíthető Raiffeisen Bank Zrt. kötelezettet terhelő 70.254.854,-Ft, 
azaz Hetvenmillió-kettőszázötvennégyezer-nyolcszázötvennégy forint összegű bankgaranciából 
eredő jogok Hatvan Város Önkormányzatára kerülnek engedményezésre.  
 
Határid ő: 2013. május 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Tár sulás megszüntetésér ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az önkormányzati törvény értelmében a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül, 
azaz június 30-ig felül kell vizsgálni a társulási megállapodásokat és az ott felsorolt tartalmi 
követelményeknek a társulási megállapodások vonatkozásában eleget kell tenni. A társulási 
tanács ülése úgy döntött, hogy mivel a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
feladatellátását tekintve teljesen kiüresedik, ezért célszerű annak megszüntetése. Jelen 
előterjesztés ezt tartalmazza. A határozati javaslat az önkormányzatnak, mint a társulás 
tagjának a döntését tartalmazza. 
 
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: 
 
433/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 91. § b) pontja szerinti megszüntetetését és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács ülésén Hatvan város Önkormányzatát képviselje és 
jelen határozat szerint gyakorolja Hatvan Város Önkormányzatának szavazati jogát. 
 
Határid ő: 2013. június 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
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8. napirendi pont 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségüg yi Szolgálat megbízott 
igazgatójának illetményér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
434/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat megbízott igazgatójának 
illetményéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 237/2013. (IV. 25.) sz. határozatát 
módosítja, és annak második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 

„Gulyás Beáta  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 G fizetési osztály 8 fizetési fokozat garantált illetménye: 161.608,- Ft 
- további szakképesítés: 12.929,- Ft  
- összesen: 174.537,- Ft 
- összesen kerekítve: 174.500,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%) (2013. május 6. napjától a magasabb vezetői megbízás 
utolsó napjáig, 2013. május 31. napjáig): 50.000,- Ft 
- mindösszesen: 224.500,- Ft” 

Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a Gödöll ői Tangazdaság (0517/87 hrsz.-ú ingatlan) kérelmére Hatvan 
Város Településszerkezeti Tervének módosítása, vala mint Hatvan Város Helyi Építési 
Szabályzatának módosításáról  

(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: 
 
435/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Gödöllői Tangazdaság (0517/87 hrsz.-ú ingatlan) kérelmére Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének módosítása, valamint Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatának 
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módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII.27.) számú határozatát az 
alábbi mellékletek szerint módosítja: 
1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:4000); 
2. melléklet: Változások leírása; 
3. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása – Területi mérleg; 
4. melléklet: A tervezési terület biológiai aktivitásérték-számítása. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
10. napirendi pont 

Tájékoztató az utcabútorokról 
 (Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Ez azt jelenti, hogy ezekből fogunk választani? 

 
Philipp Frigyes f őépítész 
Hatvan városának markáns városképi öröksége nincsen. Ugyanakkor jelentős változást viszonylag 
gyorsan két dologgal lehet elérni, az egyik az utcabútorok világa, a másik pedig a település növényi 
karakterének fejlesztése. Emiatt alapvetően szorosan kapcsolódik egy következő napirendhez, 
amely majd júniusban kerül testület elé, a városrészek lehatárolásával. De tekintettel arra, hogy 
folyamatban lévő beruházások, pályázatok vannak, éppen ezért szükségessé vált az utcabútor-
anyagnak a létrehozása. Mert a főtéren, a kastély mellett szükséges, jövő tavaszra átadásra kerülő 
parkoló kialakítása kapcsán már utcabútorok kell, hogy kerüljenek kihelyezésre. Ezekhez a tender 
kiírásokhoz, közbeszerzésekhez is fontosak a mostani döntések. 
Az anyag azt célozza, hogy az egykori vár területén legyen egy érzékelhető minőségi váltás mind 
burkolatban, közterületi bútorzatban, természetesen figyelembe véve és nem kidobálva az összes 
eddigit. Ez azt jelenti, hogy amik például a főtéren vannak azok a kertvárosi részben elhelyezhetőek. 
Próbáltunk gondos gazda módjára javaslatot tenni a Tisztelt Képviselő-testületnek. 
Ami talán változás lenne, hogy az egész városban az a lámpatípus kerülne elhelyezésre az utak 
mentén –függetlenül attól, hogy történelmi város vagy kertvárosi rész – de egy egységes lámpatípus 
kerülne elhelyezésre. Több fajta változata van ennek a lámpának az állíthatóság lehetősége okán. 
De a kisebb utcabútoroknál, például a padoknál már látható lesz ez a hármasság. 
Másfelől a kerti vagy parki bútorzatnál látható egy olyan lámpatípus, amit Budavárnak ismer a 
szakma, ez a kicsit négyszög fejű lámpatípus, amely a jelenlegi tervekben fut, ezt szeretnénk 
cserére javasolni, hogy abba a parktípusba, ami Hatvan városára jellemző, ez a kicsit ovális, 
közepén ejtett lámpatípus kerüljön elhelyezésre. 
Vizsgáltuk a lámpáknak a fényelosztását is, az a lámpatípus, amelyet mi javasolunk, az nagyobb 
fény kibocsátására képes ugyanazon erősségű lámpa-égőfejjel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és tudomásulvételét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  Polgármester úr el őterjesztésében 
megtárgyalta az utcabútorokról szóló tájékoztatót é s azt a szóban kiegészített írásbeli 
előterjesztésnek megfelel ően egyhangúlag tudomásul vette 
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11. napirendi pont 
Előterjesztés a Cit-Car Tánccsoport Egyesület polgárme steri keretb ől történ ő 
támogatásáról  

 (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: 
 
436/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Cit-Car Tánccsoport Egyesület polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Cit-Car Táncsport Egyesület (székhelye: 
1154 Budapest, Desseffwy Arisztid utca  18.) számára 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer 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. június 3. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapsze rvezet polgármesteri keretb ől 
történ ő támogatásáról 
 (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: 

 
437/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezet polgármesteri keretből történő 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga Hatvani 
Alapszervezet (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) számára 85.000,- Ft, azaz 
Nyolcvanötezer 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.  
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Határid ő: 2013. június 3. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
13. napirendi pont 

 Előterjesztés a Nemzeti Eszközkezel ő Zrt.-től egyes állami tulajdonú hatvani 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
438/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyeknek a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kezelésében lévő, a Magyar Állam tulajdonában 
álló lakásainak önkormányzati átvétele céljából tárgyalásokat kezdjen a Nemzeti Eszközkezelő 
Zrt.-vel, az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, valamint a megállapodást aláírja.  
 
Határid ő:  2013. június 5. (a Nemzeti Eszközelő Zrt.-vel történő tárgyalások megkezdésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
14. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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: 
 
439/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3978/29 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Pázsit u. 39. szám alatt található, 1122 m2 nagyságú, kivett pártház 
megnevezésű ingatlan tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján és a képviselő-testület, valamint 
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szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendeletének 5. mellékletében található közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység 
támogatása önként vállalt feladat szélesebb körben történő ellátása céljából az ingyenes 
átruházását kérelmezi a Magyar Államtól. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-
testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 
100.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan város 2013. 
évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletében a városüzemeltetési 
kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.  
 
Határid ő:   2013. június 5. (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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: 
 
440/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta egyes állami tulajdonú hatvani ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4793/3 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 7. számú társasháztól megközelíthető, önálló címmel 
nem rendelkező, 28 m2   nagyságú, kivett épület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
rendelkezései alapján a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében található  
közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatása önként vállalt feladat 
szélesebb körben történő ellátása céljából az ingyenes átruházását kérelmezi a Magyar 
Államtól. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-
testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 
100.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan város 2013. 
évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletében a városüzemeltetési 
kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.  
 
Határid ő:   2013. június 5. (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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15. napirendi pont 
Előterjesztés kórházi ügyeleti pótlékok bírósági végzé seivel kapcsolatos döntésekr ől
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
2009-ről húzódott át hozzánk ez az ügy. Nem is kevés pénzről van szó. Nem fizették ki a 
munkákat. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Volt egy bírósági döntés 2009-ben, akkor a költségvetésben ki lett fizetve. Fellebbezést nyújtott 
be a képviselő-testület, a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte. A menetében talált 
kifogásolni valót. Most azért került a képviselő-testület ez az ügy, mert az érintettek szeretnének 
mentesülni a visszafizetéstől az önkormányzat részére, és méltányosságból elengedné a 
képviselő-testület a 2009-ben kifizetett díjaknak a visszafizetését. 
Az 1. és 2. határozati javaslatban mentesítené a dolgozókat, hogy visszafizessék a nettó 
összegeket. A 3. határozati javaslat arról szól, hogy 2009-ben bruttó módon inkasszálták tőlünk 
személyenként az ügyeleti díjakat, ez személyre szabottan jövedelem, mi teljesítettük az állam 
felé az Szja-t és a járulékokat, és kértük a dolgozókat, hogy részünkre fizessék meg. 8 fő 
esetében ez a mai napig nem történt meg, és ettől a 8 embertől kérnénk ennek megfizetését. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Teljes összegű inkasszó volt. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
20 főről volt szó, 4 fő részére nettó módon történt a kifizetés, nekik jogos is volt, részükre nem 
kellett módosítani a bírósági ítéletet. 16 fő esetében hatályon kívül lett helyezve a 2. fokú 
bírósági döntés és esetükben bruttó módon történt az inkasszálás. 

 
Marján János bizottsági tag 
Jogosultak lennének perelni még egyszer, ezek szerint ők nem pereltek vissza. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Elvileg a munkát elvégezték. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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: 
 
441/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a kórházi ügyeleti pótlékok bírósági végzéseivel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei Bíróság 
2.Mf.25.500/2010/3. számú  végzése alapján az 

I. rendű felperes  167.869,- Ft 
II. rendű felperes  381.881,- Ft 
III. rendű felperes  332.910,- Ft 
IV. rendű felperes  196.658,- Ft 
V. rendű felperes  157.977,- Ft 
VI. rendű felperes  283.046,- Ft 
VII. rendű felperes  355.477,- Ft 
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VIII. rendű felperes  161.007,- Ft  
összegű, a felperesek részére 2009. március és április hónapban elmaradt ügyeleti díj jogcímén 
nettó kifizetett tőkeösszegek és járulékai visszafizetésétől méltányosságból eltekint. 
 
Határid ő: 2013. június 5. (kiértesítésre) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere Gazdálkodási 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: 
 
442/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a kórházi ügyeleti pótlékok bírósági végzéseivel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei Bíróság 
2.Mf.25.464/2010/4. számú  végzése alapján a 

II.  rendű felperes  542.726,- Ft 
III.     rendű felperes  578.378,- Ft 
IV.  rendű felperes  579.770,- Ft 
V.  rendű felperes    365.166,- Ft 
VI.     rendű felperes  594.980,- Ft 
VII.   rendű felperes   953.512,- Ft 
IX.  rendű felperes  291.185,- Ft 
X. rendű felperes  271.596,- Ft  

összegű, a felperesek részére 2009. áprilisában elmaradt ügyeleti díj jogcímén nettó kifizetett 
tőkeösszegek és járulékai visszafizetésétől méltányosságból eltekint. 
 
Határid ő: 2013. június 5. (kiértesítésre) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere Gazdálkodási 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: 
 
443/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a kórházi ügyeleti pótlékok bírósági végzéseivel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy azon felperesek esetén, akik részére az elmaradt ügyeleti díj bruttó összegben került 
megfizetésre, a bruttó összeget terhelő, a kifizető által levont, a jogosultak részére közvetlenül 
megfizetett Szja. és egyéni járulék összege visszafizetése érdekében haladéktalanul kezdje 
meg a szükséges intézkedéseket, akár peren kívül, akár polgári peres úton, melyek összege a 
következő: 
2.Mf.25.500/2010/3. számú  végzésben szereplő 

I.   rendű felperes  151.430,- Ft 
II.  rendű felperes  331.962,- Ft 
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V.  rendű felperes  136.859,- Ft 
VIII. rendű felperes  139.479,- Ft. 
 

2.Mf.25.464/2010/4. számú  végzésben szereplő  
III.   rendű felperes  501.036,- Ft 
V.  rendű felperes  316.338,- Ft 
VII. rendű felperes  816.062,- Ft 
IX. rendű felperes  250.946,- Ft. 

 
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben az érintettek önként a jelzett 
összegeket megfizetik az önkormányzat részére, úgy a képviselő-testület az ezen összegek 
után járó törvényes mértékű késedelmi kamatoktól méltányosságból ugyancsak eltekint. 
 
Határid ő: 2013. június 5. (kiértesítésre) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a Heves Megyei Kormányhivatallal – a Hat vani Járási Hivatal 
létrehozásával kapcsolatban – kötött megállapodás m ódosításáról    
 (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: 
 
444/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Heves Megyei Kormányhivatallal – a Hatvani Járási Hivatal létrehozásával 
kapcsolatban – kötött megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 
évi XCIII. törvény 5. § (29) bekezdése, valamint a járási hivatalokról szóló 208/(2012. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet 11. §-a  és 2. melléklete szerinti tartalommal 2012. október 18. napján a Heves 
Megyei Kormányhivatallal megkötött megállapodás módosítására vonatkozó, a jelen határozat 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
Határid ő:  2013. június 5.  
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
17.  napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani, jele nleg 0531/2, megosztás után 
0531/5 helyrajzi számú, természetben a nagygombosi major területén található 
ingatlan elidegenítésér 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. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
445/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani, jelenleg 0531/2, megosztás után 0531/5 helyrajzi 
számú, természetben a nagygombosi major területén található ingatlan elidegenítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú – 
a jelenleg még folyó telekmegosztási eljárás lezárását követően kialakuló – 0531/5 helyrajzi 
számú, természetben a nagygombosi műemlék major területén található, 1000 m2  nagyságú 
kivett major megnevezésű ingatlan  legalább 2.700.000,- Ft vételáron kerüljön elidegenítésre 
zárt borítékos pályázat útján jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően. 
 
Határid ő: 2013. június 15. (elővásárlásra jogosult kiértesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdál kodási Társulással 
megkötött társulási megállapodás módosításával kapc solatos döntésr ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Függő jogi helyzet van, mert tulajdonképpen a társulást Hatvan Város Önkormányzata 
felmondta, a társulás nem fogadta el. 
Közelednek egymáshoz az álláspontok és csökkentett tartalommal tagja marad ennek a 
társulásnak Hatvan Város Önkormányzata. A rekultivációt ennek a társulásnak a keretében 
fogja végrehajtani, ez a régi hulladéklerakó rekultiválását jelenti és a saját hulladékgazdálkodási 
társulásával, melynek kistérségi szinten, illetve annak határain túl vannak tagjai, és a 
hulladékok begyűjtését, lerakását és szelektív kezelését ennek a keretében kívánja. Ezért 
reagáltunk erre a társulási megállapodás módosításra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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: 
 
446/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással megkötött társulási 
megállapodás módosításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1.Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítási javaslatát jelen 
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 



 

 

353

 

2.Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott Alapító Okirat módosítását, valamint 
Társulási Megállapodás módosítását abban az esetben fogadja el tagönkormányzatként, ha 
abba a Hatvan városa részéről jelen határozat 2. számú melléklete szerinti észrevételek 
beépítésre kerülnek, azzal összhangban lesznek. 

 
Határid ő: 2013. május 31. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt.-vel megkötött 
közterület-karbantartási közszolgáltatási szerz ődés 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 tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
447/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közterület-
karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és 
kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 
14551420-2-10) megkötött közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződést 2013. 
június 1-jei hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerint. 

2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-karbantartási 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 

 
Határid ő: 2013. június 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat  2012. évi ellátásáról  
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel a beszámolóval 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: 
448/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

 

354

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 
2012. évi ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 

Határid ő: 2013. május 31.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kel etkezett bontási törmelék 
feldolgozásáról 
  (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: 
 
449/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék feldolgozásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város területén található építési bontási 
törmelékek összetörési, valamint válogatási munkálataival a MENTO Környezetkultúra Kft.-t 
(székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz.) bízza meg bruttó 1.905,- Ft/tonna egységáron 
legfeljebb bruttó 8.600.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére kerül biztosításra. 
 
Határid ő: 2013. június 17. (szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

 Előterjesztés a nagygombosi városrészen létesítend ő járda tervezési munkájáról 
 (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: 
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450/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a nagygombosi városrészen létesítendő járda tervezési munkájáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2401. számú közút és a Hutter +Schrantz 
Kft. telephelye között létesítendő járdaszakasz engedélyes terveinek elkészítésével a Monaliza 
Bt.-t  (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II/12.) bízza meg bruttó 317.500,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. június 15. (szerződéskötésre) 

 Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 4185 hrsz.-ú (temet ő) ingatlanon történt támfal építésével  
kapcsolatban tartószerkezeti szakért ői vélemény elkészítésér ől szóló képvisel ő-
testületi határozat hatályon kívül helyezésér 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: 
 
451/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 4185 hrsz.-ú (temető) ingatlanon történt támfal építésével kapcsolatban 
tartószerkezeti szakértői vélemény elkészítéséről szóló képviselő-testületi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a hatvani 4185 hrsz.-ú 
(temető) ingatlanon történt támfal építésével kapcsolatban tartószerkezeti szakértői vélemény 
elkészítéséről szóló 655/2012. (IX. 27.) számú határozatát. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés nyilvános illemhely elhelyezésével kapcs olatos döntésr 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 tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
452/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a nyilvános illemhely elhelyezésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár udvarának 
utcafrontján létesítendő BK31001 típusú nyilvános illemhelyet a B&K Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.-től (székhely: 2200 Monor, Mátyás király u. 11.) rendeli meg bruttó 
12.065.000,- Ft összegben, mint a termék kizárólagos magyarországi gyártójától és 
forgalmazójától.  
Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére biztosításra kerül. 
 
Határid ő: 2013. július 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 5226 hrsz.-ú önkormányzati tul ajdonú épület részleges 
bontásával kapcsolatos döntésekr ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Mit bontunk el? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A régi buszmegállónak a két vége kerül lebontásra. Vannak látványtervek, és a buszmegálló 
egyik végén, a most lebontandó épület helyett ilyen kiülős, teraszos hely lesz. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az eredeti épülethez nem nyúlnak hozzá. Ez három épület gyakorlatilag. 
 
Marján János bizottsági tag 
Bal oldalon volt az infrastruktúra, az irodák. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az már egy hozzáépítés, nem az eredeti épület. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
A rendezési tervben bontásra ítéltként volt és a pályázatban mi szerettük volna felújítani, és úgy 
nem lehetett volna engedélyezni. 
 
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: 
 
453/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 5226 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú épület részleges bontásával 
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kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 6. sz. alatti régi 
autóbusz-pályaudvar épület egyes részeinek lebontásával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 3.467.100,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére biztosításra kerül. 

Határid ő: 2013. július 15. 
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: 
 
454/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 5226 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú épület részleges bontásával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 6. sz. alatti régi 
autóbusz-pályaudvar épület közmű-csatlakozási pontjainak tervezésével Juhász Imre épület 
gépész tervezőt (székhely: 3000 Hatvan, Barcsay u. 61.) bízza meg bruttó 290.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére biztosításra kerül. 

Határid ő: 2013. június 3. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatt erv módosításáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Tételesen fel vannak sorolva. 
 
Marján János bizottsági tag 
A 6-os nem nyert pályázatot. Voltak olyan elemek amiket kötelező megcsinálni. Be lesz ebbe 
építve vagy sem? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Még nem futottuk le azért a pályázati kört, kifogással éltünk és arra még nincs válasz. de ha 
nem nyerünk, akkor is csak a jövő évben tudunk hozzáfogni, vagyis a jövő nyáron, tehát ez az 
év már mindenképp elveszett. 
 
Kátai István m űszaki osztályvezet ő 
Azért nem szerepel benne, mert még van a pályázatra remény, hogy talán sikerül valami, de ha 
végképp el kell vetni ezt a lehetőséget, akkor be kell építeni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A 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: 
 
455/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2013. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 130/2013. (II. 28.) 
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.  
 
Határid ő: 2013. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2600/5 és 2603 hrsz.-ú területekre történ ő kerítés és kapuk 
elhelyezésével kapcsolatos döntésr 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: 
 
456/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2600/5 és 2603 hrsz.-ú területekre történő kerítés és kapuk 
elhelyezésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2603 és 2600/5 hrsz.-ú 
ingatlanokon kerítés és 3 db nagykapu elhelyezésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelése) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3256 helyrajzi számú, természetben 
a Balassi Bálint út 66. szám alatt található ingatl an elidegenítésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
4 millió forint a becsült érték. Pályázati úton kerül értékesítésre. 
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Marján János bizottsági tag 
4000 m2 4 millió forint? 
 
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: 
 
457/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3256 helyrajzi számú, természetben a Balassi 
Bálint út 66. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3256 
helyrajzi számú, természetben a Balassi Bálint út 66. szám alatt található, lakóház, udvar 
megnevezésű, 3978 m² nagyságú ingatlant, legalább bruttó 4.000.000,-Ft, azaz Négymillió 
forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, 
jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

Határid ő: 2013. június 7. (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3657 helyrajzi számú, természetben a 
Klapka utca 29. szám alatt található ingatlan elide genítésér 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: 
 
458/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3657 helyrajzi számú, természetben a Klapka 
utca 29. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3657 
helyrajzi számú, természetben a Klapka utca 29. szám alatt található, lakóház, udvar 
megnevezésű, 544 m² nagyságú ingatlant, legalább bruttó 2.400.000,-Ft, azaz Kettőmillió-
négyszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

Határid ő: 2013. június 7. (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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30. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3248 helyrajzi számú, természetben 
a Kórház utca 13. szám alatt található ingatlan eli degenítésér 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: 
 
459/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3248 helyrajzi számú, természetben a Kórház 
utca 13. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3248 
helyrajzi számú,  természetben a Kórház utca 13. szám alatt található beépítetlen terület 
megnevezésű, 458 m² nagyságú ingatlant, legalább bruttó 980.000,-Ft, azaz 
Kilencszáznyolcvanezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
szerint. 

Határid ő: 2013. június 7. (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lév ő épületegyüttes lakáshasználói 
által fizetend ő lakáshasználati díj, valamint garázs használati dí j megállapításáról  

(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: 
 
460/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által 
fizetendő lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Varga József Hatvan, Nagygombos Major 28. szám alatti lakos által használt hatvani 0531/2 
hrsz.-ú, A 00451/2. számú Hatvan, Nagygombos Major 28. szám alatti komfort nélküli 23 m2 
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alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 75,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 112,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat állapít meg.  

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
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: 
 
461/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által 
fizetendő lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Takács Dezső Hatvan, Nagygombos Major 27/A. szám alatti lakos által használt hatvani 0531/2 
hrsz.-ú, A 00451/3. számú Hatvan, Nagygombos Major 27/A. szám alatti komfortos 98 m2 

alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 300,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat, valamint a 80 m2 alapterületű 
garázsra 26.400,- Ft/hó bérleti díjat állapít meg. 

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
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: 
 
462/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által 
fizetendő lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Király Lászlóné  Hatvan, Nagygombos Major 25. szám alatti lakos által használt hatvani 0531/2 
hrsz.-ú, A 00452/1. számú Hatvan, Nagygombos Major 25. szám alatti komfortos 76 m2 

alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 300,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat állapít meg.  

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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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: 
 
463/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által 
fizetendő lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Melykó Istvánné   Hatvan, Nagygombos Major 26. szám alatti lakos által használt hatvani 
0531/2 hrsz.-ú, A 00452/2. számú Hatvan, Nagygombos Major 26. szám alatti komfortos 77 m2 

alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 300,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat állapít meg, valamint a 18 m2 
alapterületű garázsra 5.940,- Ft/hó bérleti díjat állapít meg. 

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
464/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által 
fizetendő lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Melykó Judit   Hatvan, Nagygombos Major 27. szám alatti lakos által használt hatvani 0531/2 
hrsz.-ú, A 00452/3. számú Hatvan, Nagygombos Major 27. szám alatti komfortos 75 m2 

alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 300,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat állapít meg, valamint a 13 m2 

alapterületű garázsra 4.290,- Ft/hó bérleti díjat állapít meg. 

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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465/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által 
fizetendő lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Ambrúzs Józsefné  Hatvan, Nagygombos Major 15. szám alatti lakos által használt hatvani 
0531/2 hrsz.-ú, A 00453/1. számú Hatvan, Nagygombos Major 15. szám alatti komfortos 56 m2 

alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 300,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat állapít meg.  

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
466/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által 
fizetendő lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Ifj. Tóth József  Hatvan, Nagygombos Major 21. szám alatti lakos által használt hatvani 0531/2 
hrsz.-ú, A 00453/5. számú Hatvan, Nagygombos Major 21. szám alatti komfortos 50 m2 

alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 300,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat állapít meg.  

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A nyolcadik javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
467/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által fizetendő 
lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Kosztovics Józsefné Hatvan, Nagygombos Major 22. szám alatti lakos által használt hatvani 
0531/2 hrsz.-ú, A 00453/6. számú Hatvan, Nagygombos Major 22. szám alatti komfortos 66 m2 

alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 300,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat állapít meg.  

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kilencedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
468/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által 
fizetendő lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Bonderenkó Lászlóné Hatvan, Nagygombos Major 23. szám alatti lakos által használt hatvani 
0531/2 hrsz.-ú, A 00453/7. számú Hatvan, Nagygombos Major 23. szám alatti komfortos 57 m2 

alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 300,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat állapít meg.  

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tízedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
469/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által 
fizetendő lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Mircsevné Koczka Valéria Hatvan, Nagygombos Major 24. szám alatti lakos által használt 
hatvani 0531/2 hrsz.-ú, A 00453/8. számú Hatvan, Nagygombos Major 24. szám alatti komfortos 
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97 m2 alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 300,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat állapít meg.  

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tizenegyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
470/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes lakáshasználói által fizetendő 
lakáshasználati díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1)-(2) 
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 27. §-a és 7. melléklete alapján 
Balogh József  Hatvan, Nagygombos Major 1. szám alatti lakos által használt hatvani 0531/2 
hrsz.-ú, A 00455/1. számú Hatvan, Nagygombos Major 1. szám alatti komfortos 90 m2 

alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó, 2013. január 14-től 300,- Ft/m2/hó 
lakáshasználati díjat és külön számlázandó közüzemi díjat állapít meg.  

Határid ő: 2013. június 10 (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés az „Egészségre nevel ő és szemléletformáló életmód programok a 
kistérségekben” tárgyú pályázat megvalósításához sz ükséges döntésekr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kórházzal közösen pályázunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
471/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben” 
tárgyú pályázat megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0005 kódszámú, 
„Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben” című pályázat 
megvalósítására, - jelen határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti 
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tartalommal - konzorciumi együttműködési megállapodást köt az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.)  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására. 

Határid ő: 2013. június 7. (megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés ”Id ősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére indított pályá zathoz 
kapcsolódó döntésekr ől 

(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: 
 
472/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az ”Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére indított pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az emberi 
erőforrások minisztere és a belügyminiszter által közösen az önkormányzatok számára 
meghirdetett pályázati felhívásra a 2013. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok aláírására.  

Határid ő: 2013. június 5. (pályázat benyújtására) 
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: 
 
473/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az ”Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére indított pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” 
elnyerésére kiírt pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati 
és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.  

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Köves Gábor Nándorné képviselő; 
2.) Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető; 
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 3.)Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.  

Határid ő: 2013. május 30. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok  erősítése” cím ű pályázat 
benyújtásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
474/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázat benyújtásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az ÁROP-1.A.6-
2013 kódszámú, „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázati felhívásra. 
Az igényelhető támogatási összeg legalább 10 millió forint és legfeljebb 20 millió forint. A 
támogatás intenzitása 100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 5. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
475/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázat benyújtásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú, 
„Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című 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: 
� Gál Erzsébet politikai főtanácsadó; 
� Lukács László osztályvezető; 
� Gyurovics Mária pályázati ügyintéző; 
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� Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 
 
Határid ő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és az ALTA- INVEST Consulting Kft. 
között létrejött megbízási szerz ődés megszüntetésér ől 
  (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: 
 
476/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és az ALTA-INVEST Consulting Kft. között 
létrejött megbízási szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárások lebonyolítása és 
közbeszerzési tanácsadás tevékenység tárgyában az ALTA-INVEST Consulting Kft. (5100 
Jászberény, Thököly u. 9.) szervezettel megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 
megszünteti.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződést 
megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. május 31. (a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének 
aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és a Frenyó  és Társai Kft. között 
létrejött, „Új ivóvíztartály építése a meglév ő nyomásfokozó szivattyúk áttelepítésével 
a hatvani Albert Schweitzer Kórház területén” tárgy ú szerződés teljesítésével 
kapcsolatos döntésr ől 
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatba 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: 
 
477/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Frenyó és Társai Kft. között létrejött, „Új 
ivóvíztartály építése a meglévő nyomásfokozó szivattyúk áttelepítésével a hatvani Albert 
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Schweitzer Kórház területén” tárgyú szerződés teljesítésével kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Új ivóvíztartály építése a meglévő 
nyomásfokozó szivattyúk áttelepítésével a hatvani Albert Schweitzer Kórház területén” tárgyú 
szerződés teljesítésével kapcsolatban a szerződésben nem szereplő, de a beruházás 
teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, a tartalékkeret 
terhére elszámolható munkák elvégzéséhez a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 5%-ának 
megfelelő, azaz összesen bruttó 1.290.843.-Ft összegben további pénzügyi forrást biztosít, 
melynek fedezete felhalmozási hitel. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (a tartalékkeret terhére elszámolható munkák elvégzésének a 
megkezdésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre beny újtott pályázatok elbírálásáról 
(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: 
 
478/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról 
szóló15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 200.000,- Ft támogatást nyújt a Hatvani Tűzkerék Alapítvány – 
Hatvan Dembinszky utca 48. - részére burnout tréning megtartására, valamint mobil léghűtő 
berendezés vásárlására. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2013. június 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

 
38. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ing atlanon lév ő üzlethelyiség, nem 
lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat  kiírásáról   

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ezt mát írtuk ki többször is. 
 
 
 



 

 

370

 

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: 
 
479/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
3000 Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
(üzlethelyiség) bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 
 

Határid ő: 2013. június 3. (pályázat kiírásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Református Egyházközség temploma el őtti terület 
rendezésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A képviselői keret terhére menne. Árajánlatok lettek bekérve a munkálatok elvégzésére. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel 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: 
 
480/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Református Egyházközség 
Hatvan, Dózsa tér 9. sz. alatti temploma előtt  lévő területen 1 db csapadékvíz nyelő akna zárt 
csapadékvíz csatornába való bekötéssel történő kialakítása,  betonozott folyóka kiépítése, 
gyalogjárda egy részének javítása, továbbá gépkocsi behajtó kialakítása  munkáinak 
elvégzésével  a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg 
bruttó 242.316,- 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 között Papp István és Nádas Sándor képviselők 
képviselői keretei terhére 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 az önkormányzat tulajdonában lév ő közvilágítási hálózat egy részének  
javításáról 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ebben az esetben is lettek kérve árajánlatok. 
 
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: 
 
481/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Északi tehermentesítő út elektromos 
ellátását szolgáló vezetékrendszer javítási munkáival az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.) bízza meg bruttó 238.860,- 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 költséghelyeken rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. május 31. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan közigazgatási területén belül l évő egyes zárt 
csapadékcsatorna szakaszok takarításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
482/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 közigazgatási területén belül lévő, 
egyes zárt csapadékcsatorna szakaszok tisztítási munkáival a Végső és Fehér Kkt.-t ( székhely: 
3000 Hatvan, Attila u. 51. ) bízza meg bruttó 940,- Ft/m egységáron, 2.000.000,- Ft keretösszeg 
erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték 
karbantartása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés a csapadékvíz elvezetési rendszer egyes elemeinek javításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
483/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Hegyalja u. -  Babits M. u. 
kereszteződésében lévő csapadékvíznyelő rács javítási, áteresz takarítási munkáinak 
elvégzésével  a Barnibau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22. ) bízza meg bruttó 
26.670,- 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 csapadékvíz elvezetés 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 tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
484/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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, Bornemissza u. 2. sz. előtt lévő 
zárt csapadékvíz elvezető akna helyreállítása, valamint a Hatvan, Tüzér u. 14/a. sz. előtti 
földmedrű csapadékvíz elvezető árok egyoldali megtámasztása   munkáinak elvégzésével  a 
MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 66.040,- 
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 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre. 
 
Határid ő: (azonnal megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felúj ítási munkáiról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Erről Decsi úr regényeket tudna mesélni, hogy néz ki egy lakás, ami visszakerül. 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Nagyon sok ez a 3 és fél millió olyan kicsi lakásokra. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ez úgy működik, hogy mi leadunk egy részletes költségvetést ide a Műszaki Irodára, azt húz ki 
a Műszaki Iroda, amit úgy gondol, hogy ki kell. Ellenben másokkal, mi leadjuk a részletes 
felújítási költségvetést. Mások szerintem nem szoktak ilyet leadni. Az van kihúzva belőle, amit 
akarnak. De ha valaki egy parkettánál azt látja, hogy 2.500 vagy 3.500 Ft négyzetmétere, akkor 
nem a parketta kerül annyiba, hanem a hozzátartozó kiegészítők is. Ezen lehet vitatkozni, de 
hát ez így működik. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ezt most nem arra mondtam, hogy Ti dolgoztok drágán, hanem azt, hogy ezekben a kicsi 
lakásokban egyáltalán érdemes-e. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Azért van ez, mert ezekhez a lakásokhoz 30-40 éve nem nyúltak hozzá, ezalatt az idő alatt 
gyakorlatilag ezek a lakások szerkezetig romlanak le. Szerkezetkészről kell felújítani valamit, 
sőt szerkezetkészig vissza kell bontani. a komplett szennyvízrendszert, a villanyt, a gépészetet, 
a fűtési rendszert és sok esetben nyílászárót.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem sok ez. 
 
Marján János bizottsági tag 
Hány négyzetméteresek? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
50-től 60. Négyzetméterre számolva egész jól jön ki az arány. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az a kérdés, hogy mit miért és hova, mert az életben nem kapja vissza az önkormányzat ezt a 
pénzt.  
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Készült erre egy számítás tervezet, hogy mennyinek kell lennie az átlag lakbérnek ahhoz, hogy 
visszaforduljon ez. Ott le lett írva, hogy 25 vagy 30 évente ablakcsere, 5 évente festés, 10 
évente gépészet felújítás. Ki lett részletezve akkor, kellene emelni egy kicsit az átlaglakbért. 
Nem tudjuk. 
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És a nyakunkba még itt van ez az energiatanúsítvány is, megcsináltatjuk, de köszönjük szépen. 
Tudjuk mi is, hogy rossz az energiatanúsítása ezeknek a lakásoknak. 
Általában azok a konvektorok, amik fent vannak azok használhatatlanok, azokat már nem 
tudjuk javítani, azokat cserélni kell. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Amilyen árak vannak, ha mindent kicserélsz. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az a probléma, ha megkapja egy illető, beköltözik, azt már nem kapjuk ugyanígy vissza. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Azt kell számolni, hogy ez 55 ezer forint négyzetmétere nettóban. Azon kellene gondolkodni, 
hogy az ÁFÁ-t vissza lehessen…, mert gyakorlatilag 1 millió szépen megy be a kasszába. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mennyiért lehetne eladni ezeket a lakásokat? Döbbenetesen alacsonyak a lakásárak. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Egy ilyen lakásnak a piaci értéke felújítva 6, 6 és fél millió. Ronthat rajta a környék esetleg. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mert ha olyan emberek bérelnék ezeket a lakásokat, akikkel semmi gond nincs, de ki tudja, 
hogy vissza hogy kapjuk. És rá költünk egy csomó pénzt, 7 millió forintot. Egy 4000 
négyzetméteres valamit, meg eladunk 4 millió forintért. Érezhető a különbség? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat 
nélkül és 1 tartózkodással a következ ő határozatot hozta: 
 
485/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 3.556.804,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. út 3. IV./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 tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat 
nélkül és 1 tartózkodással a következ ő határozatot hozta: 
 
486/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 3.451.951,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Hatvanas u. 7. fsz. 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 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Rendszeresen visszajárunk, kategorizálva vannak a bérlemények. Van ahol félévente, van ahol 
évente, de egyszer körbe nézünk. A bérleti szerződések határozott idejűek, tehát ha valaki nem 
úgy használja a lakást, ahogy azt illik, akkor van lehetőség a visszavételre. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak látom ezt a kinnlevőséget. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
De nem növekszik ez a kinnlevőség a Zrt.-nél. Elértük azt, hogy a kiszámlázott bérleti díjak 
azok lassan befolynak. A régmúlttal nem tudok mit csinálni. 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés a Bástya úti parkolást gátló oszlopok el helyezésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A Mézsorás Kft 48.260,- Ft-ért vállalta a munkát. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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: 
 
487/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Bástya úti parkolást gátló oszlopok 
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elhelyezésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg 
bruttó 48.260,- 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 város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. június 30. (kivitelezésre) 
Felelős:  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
 
45. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy 
részének felhasználásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Ez egy játszótéri ügy lesz, ami elindul majd, és ehhez még plusz pénzeket foga az András 
szerezni. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
488/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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, Pécsi Sándor utca, Csalános utca 
kereszteződésénél lévő hatvani 5508/16 hrsz.-ú telken 3 db játszóeszköz beszerzésével és 
telepítésével a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.) bízza meg bruttó 
1.053.541,- Ft összegben, mint a termékek kizárólagos magyarországi gyártóját és 
forgalmazóját. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között képviselő keret költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 

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

Előterjesztés Papp István önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A Rákóczi úti buszöböl gyalogos megközelítését biztosító járda felújítása, amit meg kell oldjunk. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
489/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Rákóczi úti buszöböl gyalogos 
megközelítését biztosító járda felújításával a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 105.410,- 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 képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. május 31. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
47. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs és Tarsoly Imre önkormány zati képvisel ők képvisel ői 
kereteinek felhasználásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
490/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 313.055,- Ft összegben a Hatvan, 
Pázsit. u. 31-33. szám előtt lévő közterület környezetrendezési munkáival, valamint a Hatvan, 
Pázsit u. 23-25. szám előtti területen lévő vasoszlop kiszedésével és elszállításával. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs képviselői 
kerete terhére 313.055,- Ft  összegben biztosított. 
 

Határid ő: 2013. június 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát 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: 
 
491/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 
telepítendő 5 db nyírfa és 8 db fűzfa beszerzésével a Maróti Díszfaiskola Kft.-t  (székhely: 2252 
Tóalmás, Peresi dűlő) bízza meg bruttó 58.699,- 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 Tarsoly Imre képviselői kerete 
terhére 58.699,- Ft összegben biztosított. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
48. napirendi pont 

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

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
492/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 2 db „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 651.510,- 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 Tarsoly Imre képviselői kerete 
terhére 227.076,- Ft, Lestyán Balázs képviselői kerete terhére 424.434,- Ft biztosított. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (megrendelésre) 
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: 
 
493/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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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 2 db szemétgyűjtő és 9 db ülőpad helyszínre történő szállításával és 
telepítésével, valamint 2 db pad áthelyezésével MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t  (székhely: 3000 
Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 68.580- 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 Tarsoly Imre képviselői kerete 
terhére 19.050,- Ft, Lestyán Balázs képviselői kerete terhére 49.530,- Ft biztosított. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (megrendelésre) 
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: 
 
494/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 6 db szemétgyűjtő és 9 db ülőpad helyszínre történő szállításával és telepítésével 
MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t  (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 68.580,- 
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 Horváth Richárd képviselői 
kerete terhére 20.320,- Ft, Szinyei András képviselői kerete terhére 26.670,- Ft, Köves Gáborné 
képviselői kerete terhére 3.810,- Ft, Papp István képviselői kerete terhére 17.780,- Ft biztosított. 
 
Határid ő: 2013. június 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
49. napirendi pont 

Előterjesztés köztéri padok javításáról 
(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 bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
495/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
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Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 18.700.- 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 

 
 

50. napirendi pont 
Előterjesztés  a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további d öntésre 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
496/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 260/2013. (IV. 25.) számú határozatával 
elfogadott, 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) és Hatvan Város Önkormányzata 
között létrejövő szerződés 9.) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„9.) Vevő a mai napon lép az ingatlanok birtokába, és mint tulajdonos ettől az időponttól szedi 
azok hasznait, viseli terheit, valamint a kárveszélyt.  
Felek megállapodnak abban, hogy a vevő tulajdonába kerülő ingatlanrészeket az eladók 
tulajdonában maradó ingatlanrészektől egyelőre nem kerítik le.  
Amennyiben bármelyik fél részéről szükségessé válik az ingatlanrészek lekerítése, úgy felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kerítés létesítéséről egymással egyeztetnek, és 
megállapodásukat külön okiratban rögzítik.” 
 
A Képviselő-testület a mai napon kiegészített szerződés-tervezetet egységes szerkezetben 
foglalja a határozat mellékelte szerinti tartalommal.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiegészített, egységes szerkezetű 
adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határid ő: 2013. június 5. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
51. napirendi pont 

Előterjesztés „Középkori városmakett elkészítése” tárg yú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
497/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Középkori városmakett elkészítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Vizuális 
Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázatra, amelynek a célja olyan kortárs, 
esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobrok, szoborcsoportok, térinstallációk) 
létrehozása, melyek az adott település jelenét erősítik. A megvalósítás becsült értéke bruttó 
5.715.000,- Ft, melyhez 30 % önerő szükséges, melynek becsült értéke 1.714.500,- Ft. A 
pályázathoz szükséges önerő Hatvan város költségvetésében felhalmozási hitel terhére 
rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 

Határid ő: 2013. június 10. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 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: 
 
498/2013. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Középkori városmakett elkészítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

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

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Philipp Frigyes főépítész; 

 3.)Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző; 

Határid ő: 2013. május 31. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 27 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

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


