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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. március 26-án 9,00 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

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

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Paronai Richárd   megbízott aljegyző 
dr. Veres András   ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária    gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes    ügyfélszolgálati osztályvezető 
Gulyás Katalin    városi főkertész 
Decsi Ferenc    Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
     vezérigazgató 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs bizotts ági tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban 5. napirendi pontként szereplő 
„Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi 
feladat-végrehajtási tevékenységéről” című pontot a bizottság vegye le napirendjéről, illetve a 
nyílt ülés utolsó pontjaként a bizottság vegye fel napirendjei közé a „Hatvan belterület 46 
helyrajzi számú, közterület megnevezésű forgalomképes ingatlanértékesítése telekalakítási 
lehetőség megteremtése céljából” tárgyú pályázati kiírásra érkezett pályázatok bontásáról szóló 
szóbeli előterjesztést. 
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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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
168/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. március 26-i nyílt és zárt ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

 
1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás működésével kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról, egyéb szabályzatainak jóváhagyásáról és a társaság 
2012. gazdasági évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának és 
mérlegének elfogadásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. II. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységéről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

szabályzatainak jóváhagyásáról  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

6. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszabályának módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
9. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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10. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés borítékológép beszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés Díjmentes közterület-használat megállapítására a Nyitott Ház 
Közhasznú Alapítvány részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 
között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre 

(HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre 

(HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
15. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség, a TKD Spirit Egyesület, valamint a Polgárőrség 

Hatvan Közhasznú Szervezet Polgármesteri keretből történő támogatásáról 
(HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés kedvezményes uszodahasználat odaítéléséről a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Speciális Gondozó Szolgálat Fogyatékkal 
élők Nappali Intézménye számára 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Tájékoztató adósságkonszolidáció igénybevételéről 
(TÁJÉKOZTATÓ - TUDOMÁSULVÉTEL) 

 
18. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 

kapcsolatos beszámolóról 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
19. Előterjesztés az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadásáról 
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
20. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő eszközök hulladékként történő 

értékesítéséről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
21. Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 7. (hatvani 5235/6/B/48 hrsz.) gépkocsi tároló 

bérbeadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
22. Előterjesztés a 11501/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területre történő illemhelyek 

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

 
24. Előterjesztés a hatvani települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási díjról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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25. Előterjesztés a 0302/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 
megállapodásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú 

ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 
módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés a hatvani 058/18 és a hatvani 058/19 helyrajzi számú ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzéséről szóló tárgyalások megkezdéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
28. Előterjesztés nyilvános illemhely kialakításával kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

29. Beszámoló az út-híd feladatterv 2012. évi végrehajtásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

30. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

31. Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb 
papíráru beszerzése” és az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárások megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

32. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázattal 
kapcsolatban létrejött szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

33. Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

34. Előterjesztés „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése: akadálymentesítés” című pályázathoz szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás utólagos megadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

35. Előterjesztés a „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a 
nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című pályázathoz 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

36. Előterjesztés „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

37. Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz 
kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról  

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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38. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó egyes határozatok módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

40. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című 
pályázathoz szükséges önerő kiegészítéséről szóló 41/2013. (I. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

41. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat 
keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros 
kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

42. Előterjesztés a „Hatvan város mezőgazdasági utak felújítása” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésről  

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

43. Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése 
érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

44. Előterjesztés a 2013. évi vízminta-vételezési feladatokról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

45. Előterjesztés egyes forgalomtechnikai elemek megrendeléséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

46. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak 
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

47. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és 
rágcsálóirtási munkák megrendeléséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

48. Előterjesztés kiegészítő tervezési munkákról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

50. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közterületeken történő kártevők elleni 
védekezésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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51. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő 
fakivágásokról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

52. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közterületeken lévő szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek körüli tereprendezésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

53. Előterjesztés árvízvédelmi szivattyúhoz nyomótömlő beszerzéséről  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

55. Előterjesztés a 2013. évben megrendezendő lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

56. Szóbeli előterjesztés a Hatvan belterület 46 helyrajzi számú, közterület 
megnevezésű forgalomképes ingatlanértékesítése telekalakítási lehetőség 
megteremtése céljából tárgyú pályázati kiírásra érkezett pályázatok bontásáról  

  
 
NAPIREND 
ZÁRT ÜLÉS 
 

1. Előterjesztés lakáscélú helyi támogatásokkal kapcsolatos további döntésekre 
  (HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

2.   Előterjesztés a Vörösmarty téri Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekének logopédiai 
ellátásáról 

  (HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Határid ő: 2013. március 26. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      

 
 

dr. Paronai Richárd megbízott aljegyz ő 
Azt szeretném kérni, hogy részletesebb tájékoztatás csak akkor hangozzék el az 
előterjesztésekkel kapcsolatosan, ha van valakinek kérdése. 

 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás m űködésével kapcsolatos döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Elolvastuk az előterjesztést, van-e valakinek kérdése?  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
169/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás működésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Hatvan város rendezési tervének módosítását a Társulás megrendelje és annak költségét 
kifizesse – mely a pályázat összegéből a későbbiekben elszámolásra kerül –, továbbá  
Hatvan város polgármestere a Társulási Tanács ülésén ennek megfelelően szavazati jogot 
gyakoroljon. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Társulás a KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú, a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek továbbfejlesztése” című pályázat megvalósítása érdekében közbeszerzési 
eljárást indítson a tervező kiválasztására, továbbá Hatvan város polgármestere a Társulási 
Tanács ülésén ennek megfelelően szavazati jogot gyakoroljon. 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy  a 
Társulás a KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú, a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek továbbfejlesztése” című pályázat megvalósítása érdekében a közbeszerzési 
tanácsadóként a legkedvezőbb ajánlatot tevő kerüljön kiválasztására, továbbá Hatvan 
város polgármestere a Társulási Tanács ülésén ennek megfelelően szavazati jogot 
gyakoroljon. 

Határid ő: 2013. március 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási  és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság Szervezeti és M űködési 
Szabályzatának elfogadásáról, egyéb szabályzatainak  jóváhagyásáról és a társaság 
2012. gazdasági évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának és 
mérlegének elfogadásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az anyagok között még nem szerepel, de van hozzá független könyvvizsgálói jelentés. 
 
dr. Veres András ügyvéd  
Rövid kiegészítést kívánok hozzátenni. A többi cégnek nem most jön a 2012. évre vonatkozó 
számviteli törvény szerinti beszámolója, a többi cégnek csak a tevékenységre vonatkozó 
írásbeli beszámolója jön. A számviteli beszámoló a többi cégre vonatkozóan majd az áprilisi 
testületi ülésen következik. Azért tudtuk ezt a Kft. esetében így megoldani, mert a 2012. évre 
vonatkozóan nem végzett nagy gazdasági tevékenységet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
170/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról, egyéb szabályzatainak jóváhagyásáról és a társaság 2012. gazdasági évre 
vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának és mérlegének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő, 2013. március 29. napján 
megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy elfogadja a társaság Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
 
Határid ő: 2013. március 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
171/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról, egyéb szabályzatainak jóváhagyásáról és a társaság 2012. gazdasági évre 
vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának és mérlegének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon arra, 
hogy a társaság taggyűlése a társaság működéséhez szükséges szabályzatokat tudomásul 
vegye. 
 
Határid ő: 2013. március 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
172/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról, egyéb szabályzatainak jóváhagyásáról és a társaság 2012. gazdasági évre 
vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának és mérlegének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon arra, 
hogy a társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját és 
mérlegét elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. március 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. 2012. II. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységér ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ez az a félév szerintem a Városgazdálkodási Zrt. tevékenységében, amikor a legsokrétűbb volt, 
itt érte le csúcsát. Két plusz tevékenység volt a szokásos tevékenységeken felül. Az egyik a 
szántóföldi mezőgazdasági művelés, a másik a hulladékgazdálkodás. Gyakorlatilag mindkettő 
lassan kifut. A hulladékgazdálkodási tevékenységet átvette a Kft., a szántóföldi termelést pedig 
lassan a szociális szövetkezetnek kellene átvenni, hogy mikor azt nem tudom. Addig továbbra 
is a Zrt. végzi ezt a tevékenységet, aztán majd lesz egy elszámolás a szociális szövetkezettel. 
A többi magáért beszél, elég szép összefoglalót készítettek a kollégák. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
173/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről 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 Béla u. 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra)  
Felelős:  Hatvani város polgármestere 
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4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. szabályzatainak 
jóváhagyásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Ezek nem új szabályzatok, tehát a Zrt. eddig is törvényesen működött valamennyi szabályzat 
birtokában, csak ahogyan a tevékenységek változnak, jogszabályok módosulnak, aktualizálni 
kell a szabályzatokat. Tehát arról van szó, hogy már meglévőket hatályosítunk, melyek 
könyvvizsgáló által is megtekintettek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
174/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által elkészített Felesleges Vagyontárgyak 
Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel 
jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
175/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által elkészített Kötelezettségvállalási 
Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
176/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által elkészített Iratkezelési Szabályzatát jelen 
határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
177/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által elkészített Bizonylati Rendjét jelen határozat 
mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
178/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által elkészített Számviteli Politikáját jelen 
határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
179/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által elkészített Leltárkészítési és Leltározási 
Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hetedik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
180/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által elkészített Bélyegző Használati 
Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés nyolcadik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
181/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által elkészített Házipénztári Pénzkezelési 
Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés kilencedik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
182/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által elkészített Gépjármű Üzemeltetési és 
Használati Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés tízedik határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
183/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által elkészített Beszerzési Szabályzatát jelen 
határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.- vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött kö zszolgáltatási szerz ődés 
módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A Média-Hatvan Kft. a közszolgáltatási szerződés - amelyet Hatvan Város Önkormányzatával 
kötött -, alapján végzi közszolgáltatási tevékenységét. Egy plusz tevékenységi körrel került 
kiegészítésre a közszolgáltatási szerződés, a hatvan.hu oldalon hirdetési felületek 
értékesítésével. Korábban ezen tevékenységi kört nem végezte a cég. Csak a közszolgáltatási 
szerződésben történő feltüntetést követően kezdheti meg. Külön megállapodás szerint fog majd 
elszámolni az önkormányzat, mint megrendelő és a Média Kft. A megállapodás a Média Kft.  
módosításra kerülő üzleti tervében fog szerepelni. Tehát a számszaki része abban fog 
megjelenni. Ennek azért van jelentősége, mert amennyiben közszolgáltatási tevékenységet 
végzünk, akkor azt követően végezhet gazdasági tevékenységet a cég, miután ez a 
szerződésben feltüntetésre kerül. A város szempontjából azért van ennek jelentősége ennek a 
tevékenységnek, mert korábban nem került végzésre, és befolyó árbevétel a megkötendő 
megállapodás szerint fog majd az önkormányzat és a Média cég között megoszlani. Tehát a 
nullához képest ebből is lesz az önkormányzatnak bevétele.  
A közszolgáltatási szerződést kiegészítettük és egységes szerkezetbe foglaltuk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta 
annak elfogadását, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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184/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
1. 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.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú 
gazdasági társasággal megkötött műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 

 
Határid ő: 2013. március 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszab ályának módosításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
Bejegyezték a cégbíróságon a Szociális Szövetkezetet, ezért van módunk arra, hogy 
módosítsuk az alapszabályát. Ennek indoka, hogy a Szövetkezet két pályázaton kíván rész 
venni. Erről a közgyűlése jogosult dönteni, de ahhoz, hogy Hatvan Város Önkormányzata 
tudjon érvényesen szavazati jogot gyakorolni a közgyűlésen szükséges felhatalmazni 
polgármester urat, illetve közgyűlésen résztvevő képviselőt arra, hogy ezen kérdésekben 
szavazzon. 
 A telephely pedig azért került bevételre az alapszabályba, mert a tényleges gazdasági 
tevékenység végzésének megvalósulása, a pályázat sikere esetén, ezen a telephelyen lesz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
185/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszabályának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet 2013. március 29. napján 
megtartandó közgyűlésén igennel szavazzon arra, hogy a szövetkezet alapszabályába 
felvételre kerüljön a 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 94/E. szám alatti telephely.  



 

 

180

 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet 2013. március 29. napján 
megtartandó közgyűlésén igennel szavazzon arra, hogy a szövetkezet jelen határozat 
mellékletét képező alapszabályt módosító okiratát és az alapszabály módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és aláírja. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet 2013. március 29. napján 
megtartandó közgyűlésén igennel szavazzon arra, hogy a szövetkezet a TÁMOP 2.4.3.-D-
13/1 és az NFA-2013.-KKV kódszámú pályázaton részt vegyen és felhatalmazza a 
szövetkezet ügyvezető elnökét a pályázati dokumentáció elkészítésére, előkészítésére, 
aláírására és benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

 
Határid ő: 2013. március 29. 
Felelős:  Szinyei András alpolgármester 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységér ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Szerencsére elkezdődnek most már a munkák és reméljük, hogy kész lesz egy jó év múlva. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
186/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről 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.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 
nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről 
szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra)  
Felelős:  Hatvani város polgármestere 
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8. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. szabályzatainak j óváhagyásáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ebben az esetben is a már meglévő szabályzatok kerültek aktualizálásra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolt annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
187/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyvezetése 
által elkészített Számviteli Politikáját jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
188/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyvezetése 
által elkészített Számlarendjét jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
189/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
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a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyvezetése 
által elkészített Pénzkezelési Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel 
jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
190/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyvezetése 
által elkészített Bizonylati Rendjét jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
191/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyvezetése 
által elkészített Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglalt 
szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
192/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
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a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyvezetése 
által elkészített Felesleges vagyontárgyak Hasznosításának, selejtezésének Szabályzatát jelen 
határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
193/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyvezetése 
által elkészített Beszerzési Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel 
jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányza ti rendelet módosításáról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a rendeletmódosítást 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
194/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

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

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

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

Előterjesztés közm űvelődési érdekeltségnövel ő támogatás igénybevételér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Fel van sorolva az előterjesztésben, hogy mire szeretné a támogatást a Művelődési Ház költeni. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
195/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok könyvtári és 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján 
a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) technikai 
eszközállományának, berendezési tárgyainak fejlesztése és gyarapítása érdekében pályázatot 
nyújt be. A fejlesztendő és beszerzendő tárgyak: hangrendszer kábelezési eszközök, színpad-
világítás korszerűsítési eszközök, 2 db számítógép konfiguráció, 100 db Sienna típusú 
konferenciaszék. Az eszközök bekerülési összege bruttó 1.848.612,-Ft. A benyújtandó 
pályázathoz az önkormányzat 800.000.- Ft önrészt biztosít, mely Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet kiadások oldalának 
„III. Tartalék” részében „Általános tartalék” költségsoron megjelölt 20.000.000.- Ft-ból 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. március 25. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
11. napirendi pont 
 Előterjesztés borítékológép beszerzésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ezzel a géppel gyorsul és egyszerűsödik majd a munka. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
196/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a borítékológép beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db Pitney Bowes Di380 típusú 
borítékológépet, valamint a hozzá kapcsolódó Planet Press Watch szoftvert – részletfizetés 
mellett – egyszeri nettó 1.835.000,- Ft + ÁFA, valamint további 12 havi nettó 213.750,- Ft + 
ÁFA/hó összegben, összesen nettó 4.400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.588.000,- Ft összegben 
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a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.-től (székhelye: 1117 Budapest, Galvani 
u. 4.) rendel meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől. 
A 2012. évben szükséges bruttó 4.502.150.- Ft pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzat rendeletben a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésében az egyéb szakfeladatok költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
A fennmaradó bruttó 1.085.850,- Ft összeg a 2014. évi költségvetés tervezésekor figyelembe 
vételre kerül. 
 
Határid ő: 2013. április 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés Díjmentes közterület-használat megállapí tására a Nyitott Ház 
Közhasznú Alapítvány részére 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Megkerestek bennünket, és az önkormányzat úgy támogatja a rendezvényt, hogy eltekint a 
díjfizetéstől. 
 
Papp István bizottsági elnök 
További kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta az előterjesztés elfogadását. Kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslat „A” döntési lehetőségéről. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a határozati javaslat „A” döntési lehetőségét. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslat „B” döntési lehetőségéről. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság igen szavazat nélkül, 3 nem szavazattal 
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elutasította a határozati javaslat „B” döntési lehetőségét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
197/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 hozzájárul ahhoz, hogy a Nyitott Ház 
Közhasznú Alapítvány Hatvanban, a Népkertben 2013. május 25-én reggel 8 órától este 20 
óráig a közterületet sportrendezvény céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel 
használja. 
 
Határid ő: 2013. április 30. (hatósági engedély kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
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13. napirendi pont 
 Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 
között létrejöv ő együttm űködési megállapodásról a 2013. évre   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Hegyőrséget támogatjuk minden évben. 500 ezer forintot kap. Sokat dolgoznak ezért. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
198/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között 
létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre című előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 8. napjától 2013. december 31. 
napjáig tartó időszakra együttműködési megállapodást köt  – a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal –   a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa 
u. 3.), és ennek keretében 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület 
számára. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott    
pénzösszeg” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013.április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján tör ténő támogatásáról a 2013. évre 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztésben fel van sorolva főre bontva, hogy melyik iskolában, mennyivel támogatjuk a 
diáksportot. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
199/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre című 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
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határozat melléklete szerinti tartalommal – az 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.), melyben 2013. évre 168.720,- Ft, azaz Egyszázhatvannyolcezer-
hétszázhúsz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2013. április 8-tól 2013. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
200/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre című 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Kodály Zoltán Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), melyben 2013. évre 222.300,- Ft, azaz 
Kettőszázhuszonkettőezer-háromszáz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 2013. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
201/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre című 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 1.), melyben 2013. évre 233.130,- Ft, azaz Kettőszázharmincháromezer-
százharminc forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2013. április 8-tól 2013. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  
rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
202/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre című 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), melyben 2013. évre 197.220,- Ft, azaz 
Egyszázkilencvenhétezer-kettőszázhúsz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 2013. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
203/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre című 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), melyben 2013. évre 260.490,- Ft, azaz 
Kettőszázhatvanezer-négyszázkilencven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 2013. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
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15. napirendi pont 
Előterjesztés a Rákóczi Szövetség, a TKD Spirit Egyesü let, valamint a Polgár őrség 
Hatvan Közhasznú Szervezet Polgármesteri keretb ől történ ő támogatásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Fel vannak tüntetve a támogatási összegek. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
204/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Rákóczi Szövetség, a TKD Spirit Egyesület, valamint a Polgárőrség Hatvan 
Közhasznú Szervezet Polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Szlovákiában élő magyar gyermekek 
magyar iskolába történő beiratkozásának támogatására a Beiratkozási Ösztöndíj Programon 
keresztül 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a Rákóczi Szövetségnek 
(székhelye: 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1.) 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. március 29. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
205/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Rákóczi Szövetség, a TKD Spirit Egyesület, valamint a Polgárőrség Hatvan 
Közhasznú Szervezet Polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az országos Taekwon-do Magyar Bajnokság 
lebonyolítási költségeinek utólagos támogatására 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint 
támogatást nyújt a TKD Spirit Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 34.) 
részére 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. A támogatás a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011 (IV.I.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló        /2013 (     ) önkormányzati rendelet hatályba 
lépése után nyújtható az egyesület részére. 
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Határid ő:2013. április 2. (a támogatási szerződés megkötésére)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  

 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
206/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Rákóczi Szövetség, a TKD Spirit Egyesület, valamint a Polgárőrség Hatvan 
Közhasznú Szervezet Polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Polgárőr Nap 
megrendezéséhez 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást nyújt a Polgárőrség 
Hatvan Közhasznú Szervezet (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 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. március 29. (a támogatási szerződés megkötésére)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés kedvezményes uszodahasználat odaítélésér ől a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Speciális G ondozó Szolgálat Fogyatékkal 
élők Nappali Intézménye számára    
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Nem kellene lenni egy szerződéstervezetnek is, ami az intézet és az uszoda között van? 
Szokott lenni. 
 
dr. Paronai Richárd megbízott aljegyz ő 
Megnézem, ha kell, akkor a testületi ülésre odarakjuk. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
207/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a kedvezményes uszodahasználat odaítéléséről a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Speciális Gondozó Szolgálat Fogyatékkal élők Nappali Intézménye 
számára című előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
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 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits 
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá mint a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Speciális Gondozó Szolgálat Fogyatékkal 
élők Nappali Intézményének fenntartója egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi 
Uszodában az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) ingyenes uszoda-használatot biztosítson az 
intézmény 18 napközise számára 2013. év április – május, valamint szeptember - december 
hónapokban heti egy órában, évi legfeljebb összesen 23 alkalommal. Az ingyenes úszás 
biztosításának költsége 507.150,- Ft + ÁFA, amely összeg Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1/a. mellékletében az „általános 
tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 2013. április 2. (az albérleti szerződés megkötésére)     
Felelős:  a  Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője 
 
 
17.  napirendi pont 

Tájékoztató adósságkonszolidáció igénybevételér ől 
  (Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A képviselő-testület korábban már felhatalmazta polgármester urat, hogy az állam által tett 
nyilatkozatot aláírhatja. Az egyeztetések lefolytak, és eredetileg 40%-os támogatási arány volt 
benne az átvállalás mértékeként. Végül is 50%-os hitelátvállalás történt. 
A szerződést június végéig kell aláírni, a bank, az önkormányzat és az állam közötti 
háromoldalú megállapodást. Ettől az időponttól fog teljes egészében élni az állami 50%-os 
átvállalás. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A régi önkormányzat által felvett hitelek. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
2009-ben felvett, hosszú távú hitelek. 
 
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 adósságkonszolidáció igénybevételér ől szóló tájékoztatót és azt a 
szóban kiegészített írásbeli el őterjesztésnek megfelel ően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobi l műjégpálya üzemeltetésével 
kapcsolatos beszámolóról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások kerültek számbavételre. 1 
millió 400 ezer forintos kiadástöbbletünk van, de ezt kalkuláltuk, tehát a 2013. évi kötelező 
feladatokban áthozottként a műjégpálya működtetését hoztuk. Bevételekből valamennyivel több 
folyt be, mint amennyire számítottunk. 
Rendeletünkben ezt nem kell módosítani, mivel a költségvetésben körülbelül így is kalkuláltuk. 
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Papp István bizottsági elnök 
Nagy volt az érdeklődés, nagy sikere volt. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
208/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 
kapcsolatos beszámolóról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil 
műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja jelen határozat melléklete 
szerint. 

Határid ő: 2013. március 28. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat közép- és hosszú távú va gyongazdálkodási tervének 
elfogadásáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Kötelezően meg kell tennünk, jogszabályi előírás. 
Kormányrendelet szabályozza? 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Alaptörvény. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
209/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, 
Hatvan Város Önkormányzata közép- és hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervét. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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20. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lév ő eszközök hulladékként történ ő 
értékesítésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Főleg a kórház dolgairól van szó. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
A kórházi mosodai eszközökről. 
 
Papp István bizottsági elnök 
El lesz bontva. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Már befejeződött a bontás, a mosoda nem lesz elbontva. Játszóházas interaktív ház lesz. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
210/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök hulladékként történő értékesítéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 3 db D'Hooge 
Hyg. Senior PC higiénikus mosó-csavarógépet, 1 db BMM Weston Dupress-Karusel gőzüzemű 
présvasalót, 2 db IPSO DR50 gázos szárítógépet, 1 db D'Hooge Addironer 32 M-Kalandert és 1 
db J.Weir Foldmaker hajtogatógépet (volt kórházi mosodai eszközöket) hulladékként értékesíti 
a Metcom Fémfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgálatató Kft.-nek (cégjegyzéksz.: 10-09-
022791; adósz.: 11175827-2-10; székhely: 3032 Apc, Vasút út 8.) 40,- Ft/kg áron  –  amely 
összeg az eszközök szétszerelési és elszállítási költségeit is magában foglalja –, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőnek. A hulladék értékét az ajánlattevő számla 
ellenében fizeti meg az önkormányzat számlájára. 
 
Határid ő: 2013. április 5.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 7. (hatvani 5235/6 /B/48 hrsz.) gépkocsi tároló 
bérbeadásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ki volt írva a pályázat már korábban, és most lett pályázó erre a garázsra. 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Bukovics Gyula adott egyedül pályázatot. Az üzlethelyiségre nem is érkezett pályázat, csak a 
gépkocsitárolóra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
211/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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, Hatvanas u. 7. szám alatti ingatlanon lévő 15 m2  alapterületű, hatvani 5235/6/B/48 
hrsz.-ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget, gépkocsi tárolót bérbe adja Bukovics Gyula 3000 
Hatvan, Hatvanas u. 7. 4/11. szám alatti lakos részére 2013. április 1-jétől öt év határozott 
időtartamra bruttó 15.500,- Ft /negyedév bérleti díjért az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet 18. és 48. §-ában rögzített feltételekkel. 
 
Határid ő: 2013. április 1. (a bérleti szerződés aláírására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a 11501/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdon ú területre történ ő illemhelyek 
kihelyezésér ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A Sóderos környékére lesznek illemhelyek kitéve. Nagyon jó gondolat, Nádas Sándortól, aki ezt 
felkarolta. A Horgász Egyesület helyezi ki és gondoskodik az üzemeltetéséről. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
212/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 11501/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területre történő illemhelyek 
kihelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
az önkormányzati tulajdonú hatvani 11501/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Görbeéri tó 
melletti területen a Hatvani Horgász Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Pázsit u. 17.) 2 db 
illemhelyet saját költségén  elhelyezzen, azzal a feltétellel, hogy az Egyesület gondoskodik a 
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szakszerű és rendszeres üzemeltetésről, illetve Hatvan Város Önkormányzata bármely okból 
történő felszólítása esetén a Hatvani Horgász Egyesület köteles kártalanítási igény bejelentése 
nélkül az illemhelyeket 30 napon belül elbontani a terület eredeti állapotának megfelelő 
visszaállításával. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozatban foglalt 
feltételekkel az Egyesülettel megállapodást kössön. 
 
Határid ő: 2013. április 15. (megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan Város Polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

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

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A polgármesteri hivatal házasságkötő termét célszerű felújítani, mely a költségvetésbe 
betervezésre is került. Ezzel a határozati javaslattal szeretnénk, hogyha az intézményfelújítási 
feladattervbe átkerülne a költsége és a Zrt. április 1-jétől megkezdhetné a felújítást. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
213/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 keretének felosztásának elfogadásáról szóló 130/2013. (II. 28.) 
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.  
A többlet pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében, a 2013. évi felhalmozási kiadások között a 
házasságkötő terem felújítása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani települési szilárd hulladékszá llítási közszolgáltatási díjról   
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
4,2 %-os emelés van betervezve. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
4,2 % a 2012-höz képest van. Ez gyakorlatilag 23 %-os csökkenést jelent. 
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Szeretném, ha a bizottság módosítást tenne, és 5 Ft-ra kerekítve lenne az összes bruttó érték, 
mert ezt így nem lehet kiszámlázni, viszont, hogyha nem e szerint számlázom, akkor 
törvénysértést követek el. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
De akkor lefelé kell kerekíteni. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
A matematika kerekítési szabályai szerint kell kerekíteni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, de akkor az emelés meghaladja a 4,2 %-ot. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Van amelyiket felfelé, van amelyiket lefelé kell kerekíteni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
De felfelé nem kerekíthet, mert az több mint 4,2 %, és attól pedig nem lehet több. Tehát döntést 
arról nem lehet hozni, hogy 4,2 % fölé kerüljön. Lefelé lehet akkor kerekíteni. 
Kevesebb lehet az emelés, csak több nem. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ez így nem számlázható szám. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Lestyán Balázs képviselő úr adja be akkor azt az indítványt, hogy lefelé kerekítsünk, hogy e 
szerint legyen a számlázás, és ne legyen e miatt reklamáció.  
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Csak lefelé kerekíthetünk, mert szó szerint be van idézve a törvényből „legfeljebb 4,2%-kal 
megemelt díjat alkalmazhat”. Nincsen benne, hogy átlagosan. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Javaslom, hogy nézzük meg, járjunk utána a megoldásnak. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Utána nézünk a kerekítésnek és behozzuk módosítóba, hogy mindenkinek a legjobb legyen. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Ezt fogadja el így a bizottság, és testület elé pedig bevisszük a módosítást. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Akkor úgy fogadjuk el, hogy igazgató úr felvetette ezt a problémát és megoldást kell találni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ezt most fogadjuk el így és csütörtökre lesz módosító. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
214/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási díjról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. december 29-én 
hatályos települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási díjat alkalmazza a 2013. évre 
vonatkozóan a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) azzal, hogy a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény erejéből fakadóan 4,2 % díjemelést érvényesíthet. 

A közszolgáltatási díjak jelen határozat mellékletét képezik. 

Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a 0302/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megel őzően kötend ő 
megállapodásáról   
 (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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
215/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 0302/25 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 
megállapodásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy megállapodást kössön a hatvani 0302/25 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását 
kérelmező tulajdonával Hatvan Város Önkormányzata nevében a magánerő bevonásával 
megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) 
önkormányzati rendeletének, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó 
szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást kérő ingatlan 
tulajdonosa saját költségén vállalja a földrészlet ellátását biztosító, a hatályos szabályozási 
tervben kijelölt vagy hatósági határozatban előírt közút kiépítését, a közműhálózat-fejlesztését, 
valamint a környezetvédelmi és egyéb szükséges beruházások létesítését. 

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

 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú 
ingatlanon lév ő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerz ődésének 
módosításáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
216/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 13c. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5247 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6. szám alatti, művelés alól kivett, irodaház és 
udvar megnevezésű, 369 m2 alapterületű ingatlanon található irodaépület - jelen határozat 
mellékletét képező okirat-tervezet szerint megjelölt - 22,3 m2 alapterületű helyiségének, 
valamint a hozzá tartozó, másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó funkciójú 
helyiségeknek a Magyar Szocialista Párt Heves Megyei Szövetségi Irodával (3300 Eger, 
Diófakút u. 1.) 2009. június 24-én megkötött bérleti szerződését módosítja a mellékelt okirat 
tervezet szerint. 

Határid ő: 2013. április 15. (a szerződés módosításának aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 058/18 és a hatvani 058/19 hel yrajzi számú ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzésér ől szóló tárgyalások megkezdésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A hulladékgyűjtővel kapcsolatos területigényről van szó. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
217/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 058/18 és a 058/19 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről 
szóló tárgyalások megkezdéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 058/18 és a hatvani 058/19 
helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
az ingatlanok tulajdonosával, illetve az ingatlanokon fennálló jogok jogosultjaival tárgyaljon ezen 
ingatlanok adásvétel útján történő önkormányzati tulajdonba kerüléséről. 
 
Határid ő: 2013. április 30. (a tárgyalások megkezdésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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28. napirendi pont 

Előterjesztés nyilvános illemhely kialakításával kapcs olatos döntésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A belvárosban elhelyezendő illemhelyről van szó. A Kossuth téren az Ady Endre Könyvtár 
udvarában lesz elhelyezve. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
218/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a nyilvános illemhely kialakításával 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 nyilvános illemhely építési engedélyezési terveinek elkészítésével a 
Sisák Art Tervező és Építő Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Tar L. u. 30.) bízza meg bruttó 
171.450,- 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: 2013. április 19. (megrendelése azonnal) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
29. napirendi pont 

Beszámoló az út-híd feladatterv 2012. évi végrehajt ásáról 
(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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
219/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az út-híd feladatterv 2012. évi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi út-híd feladattervről 
szóló beszámolót. 

Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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30. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi Köz beszerzési Tervér 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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
220/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervéről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. §-a szerinti, 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. március 29. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Iroda szer, nyomtatvány és egyéb 
papíráru beszerzése” és az „Utántölt ő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárások megindításáról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Minden évben egységesen kapják az intézmények, és így olcsóbban is tudjuk beszerezni. 
Létrehoztuk a bíráló bizottságot a beszerzéssel kapcsolatban. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
221/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru 
beszerzése” és az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárások 
megindításáról szóló tárgyalások megkezdéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Tisztítószerek beszerzése" elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 3.325.000.-Ft. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Tisztítószerek beszerzése” 
elnevezésű, 3.325.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
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közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. 
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.  
 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Kondek Zsolt, képviselő - elnök; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) Bánkutiné Katona Mária, irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;  
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2013. április 15. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
222/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru 
beszerzése” és az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárások 
megindításáról szóló tárgyalások megkezdéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Irodaszer, nyomtatvány és egyéb 
papíráru beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 
3.525.000.-Ft. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Irodaszer, nyomtatvány és egyéb 
papíráru beszerzése” elnevezésű, 3.525.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. 
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.  
 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Kondek Zsolt, képviselő - elnök; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) Bánkutiné Katona Mária, irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;  
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2013. április 15. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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223/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru 
beszerzése” és az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárások 
megindításáról szóló tárgyalások megkezdéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Utántöltő anyagok beszerzése" 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 1.992.000.-Ft. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Utántöltő anyagok beszerzése” 
elnevezésű, 1.992.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. 
 
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.  
 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Kondek Zsolt, képviselő - elnök; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) Bánkutiné Katona Mária, irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;  
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2013. április 15. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék és attrakc iófejlesztés” tárgyú pályázattal 
kapcsolatban létrejött szerz ődés módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
224/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázattal 
kapcsolatban létrejött szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmány elkészítése tárgyában, a  684/2012. (X. 17.) számú határozat alapján az AEVUM 
Consulting Kft.-vel (székhely: 1025 Budapest, Csatárka út 82-84.) kötött vállalkozási szerződést 
módosítja a határozat mellékletét képező módosító okirat-tervezet szerinti tartalommal.  
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Határid ő: 2013. április 15. (szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér)  turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal 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 bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
225/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy „Hatvan barokk 
belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című, ÉMOP-
2.1.1/B-12-2012-0120 kódszámú pályázat tekintetében az önkormányzat a 2007-2013 
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdés c) pontja alapján nem köteles biztosítékot 
nyújtani, mivel a fejlesztés tárgya önkormányzati t örzsvagyonná válik .  
 
Határid ő: 2013. március 29. (határozat közreműködő szervezet részére történő megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés „A közszolgáltatásokhoz való egyenl ő esélyű hozzáférés megteremtése: 
akadálymentesítés” cím ű pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás utó lagos 
megadásáról   
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala épületének akadálymentesítéséről van szó. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
226/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: 
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akadálymentesítés” című pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás utólagos 
megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Heves Megyei Kormányhivatal 
Hatvani Járási Hivatala (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 14.) épületének tulajdonosa 
utólagosan hozzájárul a TIOP-3.3.1-A-12/2 kódszámú,  „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című pályázati  felhívás Heves Megyei 
Kormányhivatal által történő benyújtásához és annak végrehajtásához.  
 
Határid ő: 2013. március 29. (értesítésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hátrányos helyzet ű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a 
nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának  erősítésével” cím ű pályázathoz 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadás áról   
  (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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
227/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit 
szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című pályázathoz szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a 3000 Hatvan, Újélet úti, Báthori úti és 
Klapka úti beépítetlen területeken található 5028/2., 5028/3., 5028/4., 3692/2. és 3240. helyrajzi 
számú ingatlanok  tulajdonosa utólagosan hozzájárul a  TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, 
„Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek 
foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című pályázati  felhívás benyújtásához és 
végrehajtásához.  
 
Határid ő: 2013. március 29. (értesítésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” cí mű pályázathoz kapcsolódó 
döntésekr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatba kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. Az 
előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
228/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani 
az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport 
Program” (a továbbiakban: Program) című felhívására a Napsugár Óvodában (székhelye: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) egy 7x13 méteres műfüves pálya kialakítására, utánpótlás-
nevelésre és óvónőképzésre. A képviselő-testület a Program megvalósításához az 
Alapítványon keresztül önrészt biztosít, melynek becsült értéke max. bruttó 2.850.000,- Ft. Az 
önerő Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben 
az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.  
Határid ő: 2013. április 20. (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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
229/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” 
című pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati 
és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.  
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1. Kondek Zsolt képviselő; 
2. Simon Attiláné Napsugár Óvoda vezetője; 
3. Dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4. Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.  

Határid ő: 2013. március 29. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejl esztése” tárgyú pályázatokhoz 
kapcsolódó vállalkozási szerz ődések módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés első 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
230/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz 
kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények 
energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges, műszaki dokumentációk, 
és egyéb tanulmányok elkészítésére irányuló, a GEKKO Consulting Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft.-vel (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.) 2012. október 29-én kötött vállalkozási 
szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal módosítja.  
Határid ő: 2013. április 15. (módosító okirat aláírására) 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
231/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz 
kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények 
energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges energetikai minősítő 
tanúsítványának és építési dokumentáció elkészítésére irányuló, a Domober Kft.-vel (székhely: 
1156 Budapest, Sárfű u. 3.) 2012. október 29-én kötött vállalkozási szerződést jelen határozat 
mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal módosítja.  
Határid ő: 2013. április 15. (módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
232/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz 



 

 

207

 

kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények 
energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges, műszaki dokumentációk, 
és egyéb tanulmányok elkészítésére irányuló, az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és 
Adósságkezelő Kft.-vel ( székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint út 9-11. IV em. 3.) 2012. 
október 29-én kötött vállalkozási szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet 
szerinti tartalommal módosítja.  
Határid ő: 2013. április 15. (módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
233/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz 
kapcsolódó vállalkozási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények 
energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges, műszaki dokumentációk, 
és egyéb tanulmányok elkészítésére irányuló, az ÉSK Mérnöki Iroda Kft.-vel (székhely: 2000 
Szentendre, Mandula utca 14/A) 2012. október 29-én kötött vállalkozási szerződést jelen 
határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal módosítja.  
Határid ő: 2013. április 15. (módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
38. napirendi pont 

Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszerta nának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveg es Program)” cím ű 
pályázathoz kapcsolódó egyes határozatok módosításá ról   

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Bajza József Gimnázium területén történő beruházásról, természettudományos labor 
kialakításáról van szó. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
234/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó egyes 
határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 875/2012 (XII.13.) számú határozatát 
módosítja, és annak 2. pontja helyébe a következő rendelkezést lépteti: 

„2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó képzések megrendelése” elnevezésű, 18.102.520,- Ft. nettó becsült 
értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A 
bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást 
megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András, alpolgármester;  
2.) Pappné Forgács Edit igazgató; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4.) a képviselő-testület által kiválasztott közbeszerzési tanácsadó cég által delegált személy; 
5.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvan i Tankerülete által delegált 
személy.”  
Határid ő: 2013.március 29. (ajánlati felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
235/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó egyes 
határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 876/2012 (XII.13.) számú határozatát 
módosítja, és annak 2. pontja helyébe a következő rendelkezést lépteti: 
 
„2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó IKT eszközök és szoftver beszerzése” elnevezésű, 14.157.795,- Ft. 
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi 
felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András, alpolgármester;  
2.) Pappné Forgács Edit igazgató; 
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3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4.) a képviselő-testület által kiválasztott közbeszerzési tanácsadó cég által delegált személy; 
5.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvan i Tankerülete által delegált 
személy.”  
 
Határid ő: 2013.március 29. (ajánlati felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
236/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó egyes 
határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 877/2012 (XII.13.) számú határozatát 
módosítja, és annak 2. pontja helyébe a következő rendelkezést lépteti: 
 
„2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások megrendelése” elnevezésű, 12.204.724,- Ft 
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi 
felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András, alpolgármester;  
2.) Pappné Forgács Edit igazgató; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4.) a képviselő-testület által kiválasztott közbeszerzési tanácsadó cég által delegált személy; 
5.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvan i Tankerülete által delegált 
személy.”  
 
Határid ő: 2013.március 29. (ajánlati felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
237/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó egyes 
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határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 878/2012 (XII.13.) számú határozatát 
módosítja, és annak 2. pontja helyébe a következő rendelkezést lépteti: 
 
„2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó segédanyagok megrendelése” elnevezésű, 23.622.047,- Ft nettó 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi 
felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András, alpolgármester;  
2.) Pappné Forgács Edit igazgató; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4.) a képviselő-testület által kiválasztott közbeszerzési tanácsadó cég által delegált személy; 
5.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvan i Tankerülete által delegált 
személy.” 
 
Határid ő: 2013.március 29. (ajánlati felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
238/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó egyes 
határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 879/2012 (XII.13.) számú határozatát 
módosítja, és annak 2. pontja helyébe a következő rendelkezést lépteti: 
 
„2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz szükséges kísérletek kidolgozásának és 
monitoringjának megrendelése”” elnevezésű, 19.685.039,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló 
bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást 
megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András, alpolgármester;  
2.) Pappné Forgács Edit igazgató; 
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3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4.) a képviselő-testület által kiválasztott közbeszerzési tanácsadó cég által delegált személy; 
5.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvan i Tankerülete által delegált 
személy.”  
 
Határid ő: 2013.március 29. (ajánlati felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
239/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó egyes 
határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 880/2012. (XII.13.) számú határozatát 
módosítja, és annak 2. pontja helyébe a következő rendelkezést lépteti: 
„2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz szükséges multimédiás animációk 
megrendelése” elnevezésű, 21.259.843,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult 
kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András, alpolgármester;  
2.) Pappné Forgács Edit igazgató; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4.) a képviselő-testület által kiválasztott közbeszerzési tanácsadó cég által delegált személy; 
5.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvan i Tankerülete által delegált 
személy.”  
 
Határid ő: 2013.március 29. (ajánlati felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és té rségi jelent őségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és k örnyéke árvízvédelme” tárgyú 
projekt lebonyolításához szükséges döntésr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
El is indult már ez a beruházás, megnyertük a pályázatot és megoldódik a probléma. 
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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 tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
240/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú „Hatvan Város Önkormányzat helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke 
árvízvédelme” című pályázat keretén belül a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a HL-AUDIT 
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Erdélyi Éva u. 2.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 482.600.- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a pályázatban rendelkezésre áll.  

Határid ő: 2013. március 31. (a szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelen tőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi cs apadékvíz rendezése” cím ű 
pályázathoz szükséges öner ő kiegészítésér ől szóló 41/2013. (I. 31.) számú képvisel ő-
testületi határozat módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ezt az ÁFA változás miatt kellett megtenni. 
Fel vannak sorolva azok az utcák, amelyek a projekt megvalósítás helyszínei. 
Teljesen meg lesz újítva, ki lesz építve az újhatvani csapadékvíz-elvezetési rendszer ebből a 
pályázatból, mindenki örömére. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
241/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázathoz szükséges önerő 
kiegészítéséről szóló 41/2013. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2013. (I. 31.) számú képviselő-testületi 
határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
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„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-3.2.1/D-11 
pályázati konstrukcióra benyújtott, ÉMOP-2011-3.2.1/D-11-2011-0035 kódszámú, „Hatvan 
Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan 
belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázat megvalósításához rendelkezésre álló 
10.323.463.- Ft összegű önerőt további 163.991.- Ft-tal kiegészíti. 
 
A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 
196.145.802.- Ft (önrész összege: 10.323.463.- Ft, összköltség: 206.469.265.-Ft) 
 
A projekt megvalósításának helyszínei: Bajcsy-Zsilinszky út (2331 hrsz.), Béke út (1184 hrsz.), 
Kölcsey Ferenc utca (762, 5434, 757/1 hrsz.), Május 1. utca (759/3 hrsz.), Rákóczi út (895/15, 
895/6, 895/22 hrsz.), Bem József utca (970 hrsz.), Benczúr Gyula utca (998, 1071 hrsz.), Csók 
István utca (1060, 1027 hrsz.), Doktay Gyula utca (1185 hrsz.), Határ utca (1091 hrsz.), Legány 
Ödön utca (1051 hrsz.), Móricz Zsigmond utca (1081/2 hrsz.), Munka utca (1243 hrsz.), Turai út 
(0311 hrsz.), Új utca (1081/1 hrsz.), Várkonyi Sándor utca (1206 hrsz.), továbbá a 987, 1012, 
1039, 1661/20, 1660/1, 0301, 0299/3, 1244/1 hrsz.-i számok. 
 
A projekt elszámolható összköltsége: 209.749.093.- Ft 
Támogatás összege: 199.261.639.- Ft 
Önerő összege: 10.487.454.- Ft, melyből l0.323.463.- Ft a 404/2011 (VI. 30.) sz. határozatban 
biztosított, a további 163.991.- Ft Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében, a felhalmozási kiadások között rendelkezésre áll. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP 
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 
költségvetésében elkülöníti.  
 
Határid ő: 2013. március 28. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrak ciófejlesztés” tárgyú pályázat 
keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalan dpark és kerékpáros 
kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelés e” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésekr ől 

(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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
242/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-
testület 39/2013. (I. 31.) számú határozata alapján indult, a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona 
kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében a 
Schaffitzel+Miebach Faszination GmbH – STATIC-PLAN Kft. közös ajánlattevők (D-53797 
Lohmar, Haus Sülz 7.; 1044 Budapest, Szabolcska Mihály u. 51. II/8.) ajánlatát a 
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közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés e) pontján alapján 
érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásnak nem tettek 
megfelelően eleget, mivel a közös ajánlattevők megállapodásáról szóló dokumentum nem 
tartalmazza teljes körűen az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt elemeket. 

 
Határid ő: 2013. március 28. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztató megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási 
Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
243/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-
testület 39/2013. (I. 31.) számú határozata alapján indult, a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona 
kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében 
nyertes ajánlattevőnek a SpeciálTerv Épít őmérnöki Kft.-t (1031 Budapest, Nimród utca 7.) 
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas 
mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és 
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 2.750.000.-Ft + 
ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. március 28. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási 
Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
244/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-
testület  39/2013. (I. 31.) számú határozata alapján indult, a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona 
kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében 
nyertes ajánlattevőnek a SpeciálTerv Épít őmérnöki Kft.-t (1031 Budapest, Nimród utca 7.) 
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas 
mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és 
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
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legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 3.750.000.-Ft + 
ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. március 28. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási 
Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
245/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-
testület  39/2013. (I. 31.) számú határozata alapján indult, a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona 
kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében 
nyertes ajánlattevőnek a SpeciálTerv Épít őmérnöki Kft.-t (1031 Budapest, Nimród utca 7.) 
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas 
mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és 
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 2.450.000.-Ft + 
ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. március 28. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási 
Iroda útján 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan város mez őgazdasági utak felújítása” cím ű pályázathoz 
kapcsolódó döntésr ől  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Táblát kell kihelyezni és arról szükséges döntés. 

 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
246/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan város mezőgazdasági utak felújítása” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Hatvan város mezőgazdasági utak 
felújítása” című pályázathoz szükséges tájékoztató tábla elkészítésével a Confortansixty Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 34.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó 14.713.- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. március 28. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése 
érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A könyvtárban dolgozó szakemberek továbbképzésre mennek. 

 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
247/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Könyvtári partnerkapcsolatok (belső 
partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség)” elnevezésű 60 órás akkreditált 
továbbképzések lebonyolításával az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetét, mint 
ezen továbbképzések kizárólagos szervezőjét bízza meg bruttó 160.000,- Ft összegben. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2013. március 28.  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés a 2013. évi vízminta-vételezési feladato król 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Kötelező ezt a feladatot minden évben elvégezni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
248/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 volt dögkút mellett található monitoring kút 
2013. évi vízminta-vételezési, valamint ellenőrzési munkálataival a Bálint Analitika Mérnöki 
Kutató és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) bízza meg bruttó 
87.630,-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 a 2013. évi városüzemeltetési feladatai között a Dögkút 
monitoringozása költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2013. november 30. (a munkák befejezésére) 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
249/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 bezárt hatvani hulladéklerakó területén 
található 6 db monitoring kút évi kétszeri vízminta-vételezési, valamint ellenőrzési munkálataival 
a Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári u. 
144.) bízza meg bruttó 893.115,-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 a 2013. évi városüzemeltetési feladatai között Hulladéklerakó 
üzemeltetés költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2013. november 30. (a munkák befejezésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
250/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 Kossuth téri díszkútból, valamint a 
„parókia melletti” csapból szükséges vízminta-vételezési, valamint ellenőrzési munkálataival a 
Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári u. 
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144.) bízza meg bruttó 82.930,-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 a 2013. évi városüzemeltetési feladatai között a Város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2013. május 15. (a munkák befejezésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
45. napirendi pont 

Előterjesztés egyes forgalomtechnikai elemek megrendel éséről  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
251/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 forgalomtechnikai elemek gyártásával és 
leszállításával a CSP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízza meg (székhely: 1031 
Budapest, Nánási út 2. B/71), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 
1.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. december 30. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
46. napirendi pont 

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások  és szivattyúházak 
távfelügyeleti rendszerbe történ ő bekapcsolásáról  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Árajánlatok kerültek bekérésre, Szűcs János egyéni vállalkozó adta a legkedvezőbbet. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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252/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 egyes további önkormányzati bérlakások 
és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával Szűcs János egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Traktor út 6.) bízza meg bruttó 1.571.000.- Ft keret 
összegig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan 
város 2013. évi költségvetésében a városüzemeltetési feladatok között az egyes önkormányzati 
tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerben történő üzemeltetése 
költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2013. április 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
47. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégze ndő szúnyog- és 
rágcsálóirtási munkák megrendelésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Minden évben megtesszük. Tapasztalatból mondom, amióta a Cunami Bt. végzi ezt a munkát, 
azóta nem nagyon van szúnyog. Nagyon jól dolgoznak és előre szólnak a munka kezdéséről. 

 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Fontos, hogy olyan időben jönnek a munkát végezni, amikor hatásos. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
253/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 egyes közterületein 
elvégzendő szúnyog- és rágcsálómentesítési feladatok ellátásával a CUNAMI Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) bízza meg bruttó 
2.981.960,- 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 Polgármesteri Hivatal 2013. évi városüzemeltetési feladatai között 
a mezőgazdasági feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 2013. április 30. (szerződés aláírására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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48. napirendi pont 
Előterjesztés kiegészít ő tervezési munkákról 

(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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
254/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a GRAFIT 37 Építész Iroda 
Kft. részére kiegészítő tervezési munka elvégzésére 120.000.- Ft + ÁFA (bruttó 152.400.- Ft) 
összeg kerüljön kifizetésre. 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 (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
49. napirendi pont 

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

Papp István bizottsági elnök 
Ülőpadok és szemétgyűjtők kerülnek kihelyezésre. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
255/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 5 db „Jászberényi csővázas I” típusú 
szemétgyűjtő és 8 db „Pécsi” típusú ülőpad beszerzésével és leszállításával a Városszépítő 
Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 651.256,- 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 Köves Gáborné képviselői 
kerete terhére 184.912,-Ft, Kondek Zsolt képviselői kerete terhére 340.360,-Ft, Nádas Sándor 
képviselői kerete terhére 125.984,-Ft biztosított. 
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Határid ő: 2013. április 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

50. napirendi pont 
Előterjesztés  az önkormányzati tulajdonú közterületeken történ ő kártev ők elleni 
védekezésr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Zrt. kapja meg ezt a feladatot. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
256/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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, Horváth M. út 5. számú társasház 
mögötti közterületen álló 36 db hársfán lévő kártevő irtásával a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) bízza meg bruttó 
109.220,- 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 környezetvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. április 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
51. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken  történ ő 
fakivágásokról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Nem adták be azt az igényt, amelyről a gyűlésen szó volt? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nem. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Majd szólni kell nekik, hogy adják be az áprilisi bizottsági ülésre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
257/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 3655 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Klapka u. 3. 
számú ingatlan előtti közterületen álló 1db fenyőfa és 1 db szilvafa kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a növények 2 db közép magas 12/14-es átmérőjű Acer Platanoides 'Globosum' 
gömb juhar növény beültetésével kerüljön pótlásra. 

 
Határid ő: 2013. április 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
258/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 3415 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Hegyalja út 52. 
számú ingatlan előtti közterületen álló 3 db berkenyefa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
növények 3 db cseregalagonya alfaja Crategus Laevigata 'Paul's Scarlet' vagy 3 db közép 
magas 12/14-es átmérőjű Fraxinus ornus 'Mecsek' növény beültetésével kerüljön pótlásra. 

 
Határid ő: 2013. április 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
259/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 2601/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Bajcsy-Zs. 
út 8. szám alatti Szent István Általános Iskola udvarán álló 2 db balesetveszélyessé vált fa 
kivágásához. A bizottság a kérelmezett harmadik fa kivágásához nem adja tulajdonosi 
hozzájárulását. 
 
Határid ő: 2013. április 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
260/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 2647/5 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Népkertben álló 1 
db balesetveszélyessé vált fa kivágásához, valamint 1 db fa átültetéséhez 
 
Határid ő: 2013. április 10. (kiértesítésre) 
 
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
261/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 4220/9 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Horváth M. út 
mellett álló közterületen 1 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db Soplora 
Japanica 'Globosum' japán akác növény beültetésével kerüljön pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. április 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
262/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 2723/3 hrsz.-ú ingatlanon, természetben az Ifjúság útja 5. 
szám előtt álló közterületen 1 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db Soplora 
Japanica 'Globosum' japán akác növény beültetésével kerüljön pótlásra. 
 
 



 

 

224

 

 
Határid ő: 2013. április 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hetedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
263/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 Pázsit u. 1-3. 
számú társasház előtt álló közterületen 2 db fenyőfa, 2 db szilvafa, és tuják kivágásához, 
továbbá 1 db nyírfa ifjításához. 

 
Határid ő: 2013. április 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés nyolcadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
264/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 3831/15 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Kertész u. 
3831/15 hrsz.-ú területen álló 1 db juharfa, valamint 2 db bodzabokor kivágásához. A bizottság 
a kérelmezett 1 db akácfa kivágásához nem adja tulajdonosi hozzájárulását. 
 
 
 
Határid ő: 2013. április 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
52. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közterületeken lév ő szelektív 
hulladékgy űjtő szigetek körüli tereprendezésr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Gabika, oda mindenképpen tükröt is kell csinálni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Úgy kértük az ajánlatokat, hogy van benne tükörkészítés is. 
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Papp István bizottsági elnök 
Ki kell majd mennünk oda a Görgey játszótér ahol, van, mert ott nagy a sár, és azt meg kell oldani. 
Már többen szóltak, mert a gyerekek ott dagonyáznak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
265/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 hatvani 
5412/101 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Gedeon Béla úti szelektív hulladékgyűjtő 
sziget és az úttest közötti terület rendezésével Koroknai István egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 64.888,- 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 környezetvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. április 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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
266/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 hatvani 1184 
hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Béke úti szelektív hulladékgyűjtő sziget körüli terület 
rendezésével, valamint a sziget melletti járda 
javításával a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg 
bruttó 171.450,- 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 környezetvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 2013. április 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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53. napirendi pont 
Előterjesztés árvízvédelmi szivattyúhoz nyomótöml ő beszerzésér ől  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kaptunk ajándékba egy nagy teljesítményű szivattyút és ahhoz kellene, meg kell csinálni. Ne 
legyen rá szükség, de meg kell csinálni. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
267/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 árvízvédelmi szivattyúhoz szükséges 30 
m hosszúságú nyomótömlő leszállításával a Triász-Tömlő Kft.-t (székhely:3561 Felsőzsolca, 
Ipari Park, Szikszai u.3.) bízza meg bruttó 365.760,- 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 
 
 
54. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Fel van tüntetve, hogy hol van szükség javításra. Erre kértünk be árajánlatokat. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
268/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 Esze Tamás utcai autóbusz öböl víznyelő 
rácsainak helyreállítási; a Klapka utca 46. sz . alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
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kapubejáratának kialakítási; a Ferencesek útja – Bajcsy-Zsilinszky úti csomópontban a 
betonozott árok helyreállítási; az Arany János utcában 3 db csapadékvíz elvezető helyreállítási; 
valamint a Nádasdy T. u. elején lévő csapadékvízgyűjtő akna tisztítási, javítási munkáinak  
elvégzésével a Barnibau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 
422.910,- 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 
 
 
55. napirendi pont 

Előterjesztés a 2013. évben megrendezend ő lakossági veszélyes 
hulladékgy űjtésekr ől 

(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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
269/2013. (III. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 városában a lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtés lebonyolításával a Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft.-t (székhely: 1085 
Budapest, Baross u. 36.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2013. évi városüzemeltetési feladatok között a 2013. évi 
Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 2013. április 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
56. napirendi pont 

A „Hatvan belterület 46 helyrajzi számú, közterület  megnevezés ű forgalomképes 
ingatlan értékesítése telekalakítási lehet őség megteremtése céljából” tárgyú 
pályázati kiírásra érkezett pályázatok bontása  

 
Papp István bizottsági elnök 
Pályázatbontás következik. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Kandó Kálmán úton van az a kis önkormányzati terület, amelynek 46-os helyrajzi száma van, 
beépítetlen terület. Egy ajánlat érkezett.700 ezer forint volt a minimum ár. 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Skucziné Birinyi Mária tett egyedül ajánlatot. Le fogjuk ellenőrizni, hogy a kiírásnak megfelelő-e, 
előkészítjük és a testület elé visszük. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését 10 óra 12 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

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


