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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. szeptember 24-én 9,00 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

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

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
Bánkutiné Katona Mária    gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes    általános igazgatási osztályvezető 
dr. Borbás Zsuzsanna    településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
Rékasi Éva    számviteli, vagyonnyilvántartási–és kezelési osztályvezető 
Gulyás Katalin    városi főkertész 
Philipp Frigyes    főépítész 
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 négy 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs bizotts ági tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette a nyílt ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban 18. napirendi pontként szereplő 
„Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közterület-
karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról” 
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című pontot, illetve 31. napirendi pontként szereplő „Előterjesztés Nádas Sándor, Lestyán 
Balázs, Tarsoly Imre és Papp István önkormányzati képviselők képviselői kereteinek 
felhasználásáról” című pontot a napirendjéről vegye le. 
Kérte, hogy az „Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda sajátos nevelési igényű autista 
gyermekeinek ellátásáról” illetve az „Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat dolgozói létszámának bővítéséről” című pontokat a bizottság napirendjére vegye fel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatosan egyéb kérés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
823/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. szeptember 24-i nyílt ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 
 

1. Előterjesztés a MÁTRA CUKOR Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos ismételt döntésekről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatójának bérmódosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
4. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének 

meghatározásáról és bérköltség támogatás igénylésére vonatkozó pályázat 
benyújtásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem 

Tájépítészeti Kara között létrejövő szerződésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
6. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyes részterületekre 

vonatkozó módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
7. Előterjesztés Hatvan Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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9. Előterjesztés Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről szóló 
együttműködési megállapodás megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. 
évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 (HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, kivágásra került fák karitatív 

szervezet részére történő felajánlásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
12. Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának ingyenes 

megszerzéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött vízkár védekezési tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés az Újhatvani temető mellett található magántulajdonú hatvani 0363/6, 

0363/7, 0363/8 és a 0596/2 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés az északi tehermentesítő út részét képező önkormányzati tulajdonú 

hatvani 0363/38 és a magántulajdonú hatvani 0363/39 helyrajzi számú ingatlanok 
telekhatár-rendezéséről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés a Szúnyog szigeten található magántulajdonú hatvani 2662/2 és a 
hatvani 2663 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés a regionális hulladékkezelő központ kialakításához és a kapcsolódó 
közútfejlesztés megvalósításához szükséges ingatlanrész megvásárlásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
18. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 

Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázattal 
kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és 

eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű 
pályázattal kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés „Zsigmond király szobrának elkészítése” tárgyú pályázathoz 

kapcsolódó döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

21. Előterjesztés „Középkori városmakett elkészítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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22. Előterjesztés a „Közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

23. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

25. Előterjesztés a hatvani 2659, 2661 és a 2676 hrsz.-ú ingatlanokra kötött 
haszonbérleti szerződések felmondásáról  

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

26. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és közterületeken történő 
fakivágásokról, valamint növénytelepítésekről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
28. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői keretének 

felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
29. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról   
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

30. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda sajátos nevelési igényű autista 
gyermekeinek ellátásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

31. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat dolgozói 
létszámának bővítéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

32. Szóbeli előterjesztés „a Hatvan belterület 4587 helyrajzi számú, természetben a 
Gódor Kálmán utcában található, garázs, udvar megnevezésű, 18 m2 nagyságú, 
forgalomképes ingatlan telekterületének értékesítése a tulajdonjog rendezése 
céljából” tárgyú pályázati kiírásra érkezett pályázatok bontásáról  

 

Határid ő: 2013. szeptember 24. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                     
 
                                                   
1. napirendi pont 

Előterjesztés a MÁTRA CUKOR Zrt.-vel kötend ő adásvételi szerz ődéssel kapcsolatos 
ismételt döntésekr ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Bővíti 160 millióra. 



 

 

610 
 

 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Előzőekben a képviselő-testület már foglalkozott azzal, hogy a Mátra Cukor Zrt. területén 
bizonyos területeket megveszünk, és ott sportcsarnok épülne pályázati pénzből. Nem készült el 
ez az elővásárlási szerződés, mivel a Németországban ülésező felügyelőbizottság akkor nem 
tette rá a pontot az í-re. Szeptember 14-én jelezték, hogy hajlandóak eladni azt a területet, csak 
magasabb árért. Az előzőekben közel 130 millió volt a vételár, most közel 165 millió forint lenne 
a vételár. Három kikötésük lenne még, hogy a múzeumot és a vendégházat továbbra is 
működtetné az önkormányzat, illetve az ingatlanon lévő környezetvédelmi monitoring kutakat 
üzemeltetné, valamint az adás-vételi szerződés megkötése esetén kezdeményezné egy három 
helyiségből álló irodabérletét is. 

 
Marján János bizottsági tag  
De ez meddig? 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az majd a későbbiekben még megegyezés tárgya, hogy mi módon és milyen áron. 
Az előterjesztés határozati javaslatában az előző testületi határozat lenn hatályon kívül 
helyezve, a másodikban felhatalmazza polgármester urat a képviselő-testület az elővásárlási 
szerződés megkötésére. 
Ennek fedezetére polgármester úr szeretne pályázati úton hozzájutni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Meddig regnál a cukorgyár még? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
A cég még működik, van tevékenysége. Nem cukoripari tevékenységet folytat, csak az a neve. 
Egy mondatot azért szeretnék hozzátenni. Nem vendégház van ott, múzeum és vendégház, az 
nem vendégház. Azt emlékháznak hívják. A vendégház az szerintem más fogalmat jelent. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Itt a legelejéről beszélünk? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Igen. A volt mintabolt. 
 
Marján János bizottsági tag  
Akkor módosítani is kellene, nem? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Azt nem tudom. Jegyző asszony járt ez a tervezet a Kovács úrnál szerinted? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Nem tudom, ügyvédnő rendezte. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Biztos vagyok benne, hogy nincs vendégház, emlékház van. Múzeum sincs, mert annak más 
kritériumoknak kell megfelelni.  
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Nem vagyok benne ebben a témában, de szerintem az pedig vendégház. Ez az épület pedig a 
cukorgyári bejárattól balra eső, volt igazgatói épület lehet, de ez is tudtommal benne van az 
adás-vételi szerződésben. Hogyha ez ezt fedi, akkor ez jó.  
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
De azt megvásárolja, akkor azt miért kell tovább működtetni? 
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Philipp Frigyes f őépítész 
Nem tudom, ezt meg kell nézni, lehet, hogy neked van igazad. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Irodaként funkcionál. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Most már rég nem az. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Elnézést, akkor nem tudom, melyik épületről beszél a főépítész úr. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Ha bemegyünk a cukorgyár területére, akkor balra az igazgatói épületről. 
 
Marján János bizottsági tag 
A sárga épületről? Az nem vendégház. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Nem  tudom milyen címszóval van benne ez az épület. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az egy külön helyrajzi számon lévő épület. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Peresítve van. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A 7/a-ban van, hogy Hatvany Lajos Múzeumon keresztül működteti a cukorgyári múzeumot és 
vendégházat. 
 
Marján János bizottsági tag 
A vételár korábban is ennyi volt. Eddig is 130 + ÁFA volt, csak az önkormányzat úgy gondolta, 
hogy az ÁFÁ-t nem kell kifizetni. Az ÁFÁ-t ki kell fizetni, és ezért lett most + ÁFA összegben 
meghatározva. 
Egy mondat van itt, ami nekem felkeltette a figyelmemet, hogy függ attól, hogy a többi 
ingatlanrészt valaki megvásárolja. Tehát úgy nem adja el a cukorgyár ezt a területet, hogy az a 
másik terület nincs eladva. Ebben az időpontban, amit mi kikötünk a polgármester úrnak azalatt 
tulajdonostársat kell szerezni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Így van, vevőt kell szerezni. 
 
Marján János bizottsági tag 
És a másik mondat az, hogy visszavonunk bizonyos határozatokat, merthogy pályázatokon 
miket gondoltunk, meg TAO pénzek, azok nem jönnek össze. Tehát sok összefüggés van. A 
negyedik mondat meg az, hogy ezt megint fejlesztési hitelből fogjuk megvalósítani. Az van 
beleírva az anyagba. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Polgármester úr jelzése alapján, most lobbizik egy bizonyos összegre. 
 
Marján János bizottsági tag 
De itt felhatalmazzuk, hogy fejlesztési hitel terhére. 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Benne van, hogy majd a végleges szerződés alapján akkor fogja majd a legkedvezőbb 
finanszírozási konstrukciót behozni polgármester úr. 
 
Marján János bizottsági tag 
Szerintem az a konstrukció az egy hitelfelvételt takar. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Úgy tudom, hogy más irányba is próbálkozik. 
 
Marján János bizottsági tag 
Pályázatot? Uniós pénzt erre a terület megvásárlásra? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Látványcsapat sporttámogatása. 
 
Marján János bizottsági tag 
Abból a földterület megvásárlásra? Meg lehet próbálni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A szervezeti és működési szabályzat szerint több határozati javaslat esetén lehetőség van 
egyben szavazni a határozatokról. Van-e a bizottsági tagok közül valakinek ellenvetése az 
egyben szavazással kapcsolatosan? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben 
történjen a szavazás azért az előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
824/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Mátra Cukor Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatos ismételt 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 272/2013. (IV. 25.) számú, a 273/2013.(IV. 
25.) számú, valamint a 274/2013.(IV. 25.) számú határozatokat hatályon kívül helyezi.  
 
Határid ő: azonnal (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
825/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Mátra Cukor Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatos ismételt 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a jelen határozat mellékletét képező - Dóbiás Ferenc földmérő mérnök által 2013/36 
munkaszámon elkészített változási vázrajzok szerint kialakítandó és a MÁTRA CUKOR Zrt. 
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kizárólagos tulajdonába kerülő - a hatvani 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. alatt felvett 
ingatlanokra vonatkozó előszerződést az önkormányzat nevében teljes jogkörrel aláírja. 
 
Határid ő: 2013. október 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
826/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Mátra Cukor Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatos ismételt 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kialakításra kerülő hatvani 5331/23, 
5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának adásvétel útján történő 
megszerzéséhez 165.1 millió forint fejlesztési hitel felvételét határozza el. A képviselő-testület 
megbízza a polgármestert a hitelfelvételi eljárás lefolytatásával, valamint egyéb finanszírozási 
források felkutatásával. Az önkormányzat számára legkedvezőbb finanszírozási konstrukcióról 
a polgármester a képviselő-testületet a végleges adásvételi szerződés aláírását megelőzően 
tájékozatni köteles. 
 
Határid ő: 2013. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
Papp István bizottsági elnök 
A sportpálya, rendezvénycsarnok megpályáztatásával majd apportként be kell vigyük ezt a 
területet. Úgy szövetkezünk másokkal is a pályázatra. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak itt akkora területekről beszélgetünk, hogy a töredéke se kell egy ilyen sportcsarnokhoz. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Parkoló kell hozzá. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kinn az út mellett meg lehet csinálni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem, az ott benn lesz. 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatójának bérm ódosításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
827/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár igazgatójának bérmódosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) igazgatója, Sinkovics Erika illetményét 2013. október 1. napjától 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 
20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a I fizetési osztály 11 fizetési fokozat garantált illetménye:                       233.945,- Ft 
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő  
illetménynövekedés, legalább 10%-ban történő hasznosítás alapján /Kjt. 66.§ (2)-(3):       
             16.376,- Ft                                                                                                                                                                                                                              
- összesen:                              250.321,- Ft 
- összesen kerekítve:                              250.300,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló- illetmény(rész):           13.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                                  45.000,- Ft 
- nyelvvizsga pótlék – középfokú komplex (50%) – :                                     10.000,- Ft 
- mindösszesen:                  318.300,- Ft  
 
Határid ő: 2013. október 15.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirendi pont 

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

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A gyakorlat megkönnyítése végett. Közút felbontásához a közút kezelőjének a hozzájárulása 
szükséges. Ezt a képviselő-testület a január 1-je óta érvényes szabályok szerint delegálhatja a 
jegyzőre is. Ezért kérjük jegyzői hatáskörbe átruházni, itt az aláírás megkönnyítése, illetve a 
dolgok előbbre vitele kapcsán. Ugyanez a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
rendelet, ez a régi szabálysértési törvény analógiájára szintén a jegyző járt el, de ez eddig 
nevesítésre nem került, ezért ezt is itt feltüntetnénk. Illetve a köztisztasági és zöldterületről 
szóló önkormányzati rendeletben a hatósági ügyek vonatkozásában pontosítani szükséges, 
hogy a Ket. szerint idén a jegyző jár el. Tehát itt hatáskör pontosításokról illetve gyakorlathoz 
igazításáról van szó. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, rendeletmódosítást 
szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat, és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
828/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

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

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 

 

4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal lé tszámkeretének 
meghatározásáról és bérköltség támogatás igénylésér e vonatkozó pályázat 
benyújtásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A rehabilitációs hozzájárulásról szóló törvény értelmében a 20 főnél több főt foglalkoztató 
munkáltató a munkavállalók létszámának 5 %-áig a rehabilitációs kritériumoknak megfelelő 
megváltozott munkaképességű munkavállalót köteles foglalkoztatni. A hivatalnak a létszáma 
azzal, hogy az intézményekből a technikai személyzet, a központi gondnoksághoz bekerült, 
megnőtt. Így a 6 fő, ami az 5 %-ot jelenti, rehabilitált munkavállalói álláshelyet 8 főre kell emelni. 
Ha ezt nem emeljük meg, akkor is az utánuk járó egy minimálbérnek megfelelő járulékot be kell 
fizetni a központ költségvetésbe. Most ehhez lenne egy TÁMOP-os pályázat, aminek a 
keretében 10 hónapon keresztül 2 fő rehabilitált munkavállaló 4 órában történő foglalkoztatását 
támogatja. Tehát még ezt is megpályáznánk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, hogy van-e ellenvetés az előterjesztés határozati 
javaslatainak egyben történő szavazásra bocsátását illetően. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben 
történjen a szavazás azért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
829/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról és 
bérköltség támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2013. október 1. napjától 109 fő 
köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 51 fő 
közalkalmazotti álláshellyel, 2 fő önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 fő rehabilitált 
munkavállalói álláshellyel, összesen 170 fő álláshellyel hagyja jóvá. 
 
830/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról és 
bérköltség támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát bérköltség támogatásra a  
TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 pályázat keretében. 
 
Határid ő: 2013. október 1.  
Felelős:  Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal  jegyzője  
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Budapest i Corvinus Egyetem 
Tájépítészeti Kara között létrejöv ő szerződésről  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta annak 
elfogadását, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
831/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti 
Kara között létrejövő szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési szerződést köt a Budapesti 
Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karával jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési szerződés 
aláírására. 
A képviselő-testület a szerződésből eredő kötelezettségek költségeit az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe betervezi. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 27. (szerződés aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 

 
6. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközei nek egyes részterületekre 
vonatkozó módosításáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Philipp Frigyes f őépítész 
Jelen pillanatban 2 rendezési terv fut, amit a város 2012-ben kezdett. Az egyik a  - mondjuk így- 
az apróságok köre, ilyen a Bástya utcai parkoló ügy, ilyen a műemlékek jogszabály szerinti 
átvezetése és emellett fut párhuzamosan a Zagyva-menti kerékpárút. Pár hónappal ezelőtt a 
testület jóváhagyta egy mezőgazdasági övezet átsorolását. Tehát elég sok ügy fut. 
Ugyanakkor a 2012-es évi elindítások kapcsán néhány dolog kimaradt, amit valamilyen módon 
megpróbált ez az anyag behozni. Mint például a volt laktanya területének a szabályozási 
módosítása, vagy néhány perccel ezelőtt tárgyalta a bizottság a cukorgyár és környékének 
ügyét. De mondhatnám a főút projektet, ami itt a főtér mentén halad. Ezzel is foglalkoznunk kell. 
Megváltozott jogszabályi környezet van, amely az eltérési szabályokra önkormányzati szinten 
lehetőséget ad. Tehát van jó néhány dolog, amely sajnos úgy látszik 2012-ben nem indult meg 
valamilyen oknál fogva, ezt célozza meg ez a terv. Természetesen, úgymond generális 
felülvizsgálatot még nem indítanánk, mert az Integrált Településfejlesztési Stratégiát kellene 
ahhoz elkészíteni, ami következő napirend lesz. De ebbe az anyagba már megpróbálunk 
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becsempészni néhány olyan dolgot, amely generális felülvizsgálatot nem tartalmaz, ugyanakkor 
előrelépést jelent, gondolok itt a Sóderosra és környékére, de gondolok ilyen tekintetben a 
vasút és a Zagyva közötti népkerti terület esetleges más célú hasznosítására, gondolok itt a 
tüzéptelepre és egyébre, ami véleményem szerint elég méltatlan Hatvan központi települési 
szövetéhez. 
Egyedi kérelmek is érkeztek, az egyedi kérelmek tekintetében majd a véleményezési eljárást 
követően a testületnek majd döntenie kell, hogy az egyedi kérelmeket hogy bírálja el. Eddig 4 
egyedi kérelemnek mondható anyag jött be. Két külső és kettő pedig a műszaki osztálytól, 
amelyet meg kell vizsgálni. 
Az összeg nagyságrendjére, illetve az év vége közeledtével én azt a javaslatot tettem a 
polgármester úr felé, hogy a 2014. évi költségvetésbe menjen ez a költség, ne terhelje már az 
idei költségvetést. Ennek átfutási ideje úgy is elegendő ahhoz, hogy a számla kifizetése a jövő 
évben történjen meg. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatot  szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
832/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek egyes részterületekre vonatkozó 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
I) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerinti feladatok végrehajtása 
érdekében hozzájárul a településrendezési eszközöknek a a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
módosításának megindításhoz: 
 
1. Területfelhasználás és övezeti rendszer optimalizálása, beépítési paraméterek illesztése: 
1.1. Volt laktanya területe (vállalkozási terület); 
1.2. Fűzfa presszó (11182/63 hrsz.) mögötti terület (út céljára igénybe vett terület); 
1.3. Népkert (rekreációs terület); 
1.4. MÁV Kertészet (intézményközpont); 
1.5. Lokomotív pálya (sportolási célú fejlesztési terület); 
1.6. MÁV tanműhely (beépítési paraméterek); 
1.7. Cukorgyár és Konzervgyár területe (kereskedelmi, oktatási és kulturális terület); 
1.8. Tüzép területe (városközponti fejlesztési lehetőség); 
1.9. Sóderes tó és környezte (sportolási célú fejlesztési terület); 
2. Közlekedési módosítások: 
2.1. Főtér, főút; 
2.2. Zagyva folyó feletti összeköttetések; 
2.3. P+R II. ütem és környezete (Bástya utca); 
2.4. Stahremberg utca – 3-as főút csomópont; 
3. HÉSZ módosítások: 
3.1. Eltérési szabályok; 
3.2. Reklám-szabályozás; 
3.3. Elővásárlási joggal érintett ingatlanok; 
4. Egyedi kérelmek: 
4.1. DANOR BT. (Novákné Csomor Judit) a Sastelek 088/21 hrsz-ú Kmg/1 övezeti besorolású 
telephelyen nem zavaró gazdasági tevékenységet szeretne folytatni; 
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4.2. Műszaki és Városfejlesztési Iroda kérelmei: 
4.2.1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 581/2013. (VIII. 29.) sz. határozatával 
döntött az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3256 hrsz.-ú, természetben a Balassi Bálint út 66. 
szám alatt található ingatlan elidegenítéséről. Az ingatlant érinti egy tervezett magánút területe 
a szabályozási tervlapon. 
4.2.2. 3825/3-4 hrsz-ú ingatlanok (teniszpálya) megközelítésének megoldása; 
5. Javítások, pontosítások 
 
II) A partnerségi egyeztetést az 593/2013.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerint kell lefolytatni.  
 
III) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok közül az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft.-t 
(1085 Budapest, József krt. 29.) bízza meg a tervezési feladat elvégzésével bruttó 2.921.000.-
Ft összegért. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe betervezi. 
 
Határid ő I) és II) pont : azonnal 
Felelős I) és II) pont : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
Határid ő III) pont : 2014. február 15. 
Felelős III) pont : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
7. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Integrált Településfejleszt ési Stratégiájáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Philipp Frigyes f őépítész 
A 314 –es kormányrendelet 2012. év végén jelent meg, ez előírja az önkormányzatok számára, 
hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiát röviden, ITS-t négyévente kötelező a 
településnek átnéznie, illetve évente beszámolási kötelezettség terheli a polgármester urat. Az 
első ilyen átnézésre kerülne sor, bízom benne, hogy a honlapon megtalálható ITS-t mindenki 
átnézte vagy át fogja nézni. Ezzel kapcsolatosan a szakmai javaslat az, hogy tartsa hatályban, 
ugyanakkor, mivel 2009-es anyagról van szó, ennek az átnézése időszerű. Tekintettel ennek a 
nagyságrendjére, azt jelenti, hogy körülbelül 12-13 millió forint ennek a nagyságrendje, hogy ezt 
átnézzük, más települések hasonló felülvizsgálatával összhangban, a felülvizsgálatot érdemes 
előkészíteni. Ez ügyben várjuk a pályázatokat. A Kormány a megyei jogú városok ITS-einek 
felülvizsgálatára adott forrást, kisebb szinten még ezt nem biztosította. Várható, hogy talán 
biztosítani fogja. Ezért az árajánlatok bekérése folyamatban van egyfelől. Másfelől a 
népszámlálási adatok szeptembertől érhetők el, készülünk a KSH-val átnézni, hogy milyen 
adathalmazok, amelyek a rendelkezésünkre tudnak állni és használható. Ennek nagyságrendje 
körülbelül 300 ezer forint. Ezt is meg kell nézni, hogy esetleg milyen pályázati lehetőségbe 
tudjuk betudni ezt a 300 ezer forintot. 
Természetesen az új jövőképet összerakni csak ITS szerint nem lehet, hiszen a 
településfejlesztési koncepciót is össze kell rakni, a kettő párhuzamosan kell, hogy fusson. Ez a 
13 millió forintos nagyságrend ez mind a kettő felülvizsgálatát jelenti. 
Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy 2-3 olyan terület előrehozott, akár belső átvilágítása 
nagyon szükséges lenne, amely az ITS-re jelentős kihatással van, illetve lehet. Az egyik ilyen a 
közlekedés Hatvanban. Ez ügyben irodavezető asszonnyal már megkezdtük a lépéseket, 
ajánlatokat kértünk be. De van még néhány ilyen terület, amin érdemes elgondolkodni, hogy a 
város koncepciójában illetve az arra épülő stratégiában alapvetően helyes irányokat 
fogalmazott-e meg a jövőre nézve. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
833/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Integrált 
Városfejlesztési Stratégiáját változatlan tartalommal alkalmazza azzal, hogy a felülvizsgálathoz 
szükséges forrás megteremtése, a szükséges adatok hozzáférhetősége és a koncepcionális 
döntések után az aktualizálást meg kell kezdeni. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településképi védelmér ől szóló 32/2013. (VI. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Philipp Frigyes f őépítész 
A nyár elején elfogadta a testület ezt a rendeletet, azóta intenzíven folyik a munka 
jegyzőasszony irányításával. Tartalmilag, szakmailag, szervezetileg összeállt a rendszer, és 
semmi akadálya, hogy október 1-jével ez a dolog elinduljon. A nyár még azzal is telt, hogy 
további helyszínelések történtek, ennek okán felmerült további gondolat, amely a 
megfogalmazott helyi jogszabályt pontosítja, finomítja, további egyszerűsítést vezet be. 
Megteremti ez a rendeletmódosítás annak az űrlapnak is a bevezetését, amely egyszerűbbé 
teszi mindenki számára a folyamatot. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolt annak elfogadását. A 
rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
834/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
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9. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város épített környezetének alakí tásáról és védelmér ől szóló 
együttm űködési megállapodás megkötésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Philipp Frigyes f őépítész 
Ez hasonló lépés, mint főkertész asszony előterjesztésében a Corvinus Egyetemmel kötendő 
megállapodás. Ebben az esetben az építész hallgatókat próbáljuk bevonni. 
Jön majd nemsokára a Műegyetemmel kötendő részleges együttműködési megállapodás is. 
Érdemes ezt a fiatal, szellemileg igen aktív kis közösségeket is megmozgatni. Igazából pénzbe 
nem kerül, nekik valós feladatot jelent, nekünk friss gondolatokat, hogy a továbbhaladásban 
segítsen. Jelen pillanatban 32 feladatot adott ki a város, ebből fognak választani, megszállnak 
bennünket az egyetemisták. A végén szeretnénk ebből kiállítást is csinálni, így mind a 
képviselők, mind a város polgárai számára megtekinthetővé válik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
835/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről szóló 
együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Szent 
István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 27. (megállapodás aláírására). 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 

 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a helyi önkormányzatok m űködőképessége meg őrzését szolgáló 2013. 
évi kiegészít ő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az augusztusi testületi ülésen, már előre vetítettük a költségvetési rendeletmódosításakor, hogy 
ezen a pályázaton szeretne az önkormányzat részt venni. Megjelent a Kormányrendelet, ami 
alapján a héten készítjük a pályázatot. A képviselő-testület döntése szükséges hozzá, hogy 
benyújtható legyen. Arról szól, hogy be kívánja az önkormányzat nyújtani ezt a régen ÖNHIKI-
nek nevezett pályázatot. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez valós működési hiány ez a 210 millió? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Jelenleg valós. Ha az iparűzési adó féléves feldolgozását megnézzük, ez a hiány kijön. 
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Marján János bizottsági tag 
Ebbe nagyon nem tudnak belekötni, ha van elég keret. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Ez megint elbírálástól függ. 
 
Marján János bizottsági tag 
A keretösszeg meg van? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Nem tudom most pontosan, de igen megvan, hogy mennyit fognak szétosztani. Gondolom, annyi 
keretösszeg nem áll rendelkezésre, amennyi igény érkezik. Most májusban például nem volt, előző 
években májusban is volt, és akkor tudom, hogy nem is merítették ki az önkormányzatok, akkor 3 
lépcsős volt. Most pedig szeptember 30-án lesz. 
Megpróbáljuk megpályázni ezt a 210 milliót. 
 
Marján János bizottsági tag 
Van esély arra, hogy évvégén nagyobb feltöltés legyen? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Nem tudom, sajnos. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
836/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének IV. pontja valamint a 39/2013. 
(VII. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalék és a 
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásra. 

 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, kivág ásra került fák karitatív 
szervezet részére történ ő felajánlásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és –kez elési osztályvezet ő 
Az önkormányzat a város közterületein és az intézmények területein lévő elöregedett és 
megbetegedett fák kivágásáról karbantartási szerződés alapján a Városgazdálkodási Zrt. 
közreműködésével gondoskodik. Jelenleg is felgyülemlett olyan mennyiségű fa, amely 
egyébként más célra nem használható. A korábbi közös együttműködés alapján a Magyar 
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Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, és ezen fákat a városban rászoruló magánszemélyek 
illetve családok részére a téli tüzelés megoldásának hozzásegítése céljából felajánlja.  
Az előterjesztés mellékletét képezi a Máltai Szeretetszolgálattal megkötendő adományozási 
szerződés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
837/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló, kivágásra került fák karitatív szervezet 
részére történő felajánlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján elvégzett fakivágásokból 
származó kb. 50 m3 fát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hatvani csoportja 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; adószám: 19025702-1-43; képviseli: Tóth Zsolt Ágoston 
csoportvezető) részére adományozza a határozat mellékletét képező szerződés alapján azzal, 
hogy azt a városban élő rászoruló legalább 25 háztartás számára tüzifaként ossza szét. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
adományozási szerződés aláírására. 

Határid ő: 2013. szeptember 30. (szerződés aláírására) 
Felelős:  Szinyei András alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Marján János bizottsági tag 
Kifizetjük a fakivágást külön? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Közszolgáltatási szerződés keretében. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
2 és fél millió forint van benne a közszolgáltatási szerződésben. Ez körülbelül január közepén 
fogyott el a kastély favágásnál, azóta gyakorlatilag erre nincsen külön keret, hanem a nagy 
keretből van. 
Március elején, február végén már volt egy nagy osztás. 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés állami tulajdonban lév ő ingatlan tulajdonjogának ingyenes 
megszerzésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és –kez elési osztályvezet ő 
Az önkormányzat a jelenleg a MÁV tulajdonában lévő és közismert nevén Dali, 514/1 helyrajzi 
számú kultúrház megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről döntött 
és a kérelmet az MNV Zrt. felé eljuttatta. Az önkormányzat és az MNV Zrt. többször egyeztet, a 
vagyonrendezési eljárás még nem zárult le. Gyakorlatilag a MÁV tulajdonú ingatlanok nem 
kerültek át az MNV Zrt. tulajdonába. Az egyeztetés során közösen megállapítottuk, hogy a 
művelődési ház közvetlen szomszédságában felépítmény nélkül található külön helyrajzi szám 
nélkül az udvar, ami a kultúrház felújítása illetve további működtetése szempontjából 



 

 

623 
 

 

elengedhetetlenül szükséges, akár a kirakodáshoz, akár parkolás céljából egy rendezvényhez. 
Ezért most utólagosan az előzőekben elküldött kérelmünket kiegészítjük és ugyanúgy a két 
helyrajzi számon lévő, de egy funkcióval, és egy művelési ág megnevezésű ingatlanra szól az 
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelem.  
 
Marján János bizottsági tag 
Milyen célra? 
 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és –kez elési osztályvezet ő 
Továbbra is kultúrház és közösségi tér céljára. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak már a város finanszírozza. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tetőt kell cserélni, felújítani. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ezért kérdezem. Pénzügyileg. 
 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és –kez elési osztályvezet ő 
Amikor már birtokon belül vagyunk, akkor már gondolom, hogy a pályázati lehetőségek is 
sokkal szélesebbek lesznek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
838/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 514/2 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár utca 6. szám alatti, 1.283 m2 nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű 
ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadását művelődési ház kialakítása céljából a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
rendelkezései alapján és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében található 
közösségi tér önként vállalt feladat szélesebb körben történő ellátása céljából az ingyenes 
átruházását kérelmezi a Magyar Államtól. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-
testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 
100.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan város 2013. 
évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletében a városüzemeltetési 
kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.  

Határid ő: szeptember 27. (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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13. napirendi pont 

 Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött vízkár védekezési t evékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerz ődés módosításáról  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A vízkár védekezési tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása 
szükséges, mivel a korábban elfogadott szerződés a hivatkozott mellékleteket nem tartalmazta 
és most ezzel kiegészítésre kerül ez egységes szerkezetbe foglalt szerződés. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Bele is került új nem? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, és most kiegészítésre került azokkal a védművekkel a 2. sz. mellékletben, amelyek a Liszt 
Ferenc utcai árvizes pályázat kivitelezése során valósultak meg. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Órabérrel van elszámolva. Rendelésre megy ez a munka és nem átalánydíjas. Kis része 
átalánydíjas, de a nagy része az elszámolás. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Van egy része, mi a szerződésünket átalánydíjban finanszírozza, és a csatornarendszerek 
takarítása az pedig a JCB-nek a munka üzemórájával, plusz a föld elszállítás külön 
finanszírozásával történik. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az árvízi védekezésnek pedig megint van egy külön elszámolása. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kész van ez a beruházás? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Kész, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött. 
 
Marján János bizottsági tag 
Még rendezetlennek látom. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Vannak még hiányosságok, ezért nem lett még vége a műszaki átadás-átvételnek. Vannak 
amiket kértünk még a kivitelezőtől, hogy tegyen rendbe.  
 
Marján János bizottsági tag 
Ami fenn van a főút mellett, a 3 –as mellett az is ehhez tartozik? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az autópályánál? Igen. 
 
Marján János bizottsági tag 
Még ott is vannak hiányjelek. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Én akkor veszem át csak üzemeltetésre, amikor ők átvették műszakilag. 
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Az a megegyezés, hogy addig nem is akarják átadni. Egyes elemek át vannak véve. Tehát 
zsilip egyes darabjai. 
 
Marján János bizottsági tag 
Olyan mintha még 70%-on sem lenne ez a munka. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem, attól jobban állnak már. A végénél járunk már. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
839/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött vízkár védekezési tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

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

 
2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vízkár védekezési tevékenység 

ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 
aláírására. 

 
Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés az Újhatvani temet ő mellett található magántulajdonú hatvani 0363/6, 
0363/7, 0363/8 és a 0596/2 helyrajzi számú ingatlan ok tulajdonjogának rendezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Marján János bizottsági tag 
Erről már sokat tárgyaltunk. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, és most van olyan lehetőségünk, hogy sikerült az ingatlan tulajdonossal, Oláh Györggyel 
előzetesen megállapodnunk, hogy ő a temető melletti területeket csereingatlanként odaadja a 
3-as út mellett található önkormányzati tulajdonú ingatlanunkért, és egy ingatlant pedig 
ajándékba felajánlott. 
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Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, hogy van-e ellenvetés az előterjesztés határozati 
javaslatainak egyben történő szavazásra bocsátását illetően. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben 
történjen a szavazás azért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
840/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Újhatvani temető mellett található magántulajdonú hatvani 0363/6, 0363/7, 
0363/8 és a 0596/2 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az önkormányzati tulajdonú 0331/51 
helyrajzi számú, 1 hektár 1580 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan csereingatlanként 
történő felajánlásával a magántulajdonú hatvani 0363/6 helyrajzi számú, 5968 m2 területű, a 
0363/7 helyrajzi számú, 5951 m2 területű és a hatvani 0363/8 helyrajzi számú, 4578 m2 területű 
szántó művelési ágú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok 
tulajdonjogának rendezése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye. 
 

Határid ő: 2013. október 30. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
841/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Újhatvani temető mellett található magántulajdonú hatvani 0363/6, 0363/7, 
0363/8 és a 0596/2 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Oláh György által ajándékként 
felajánlott, a hatvani 0596/2 helyrajzi számú, 8114 m2 nagyságú, szántó művelési ágú 
ingatlanban tulajdonát képező 1355/2256-od tulajdoni hányadot. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának rendezése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye. 
 

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

Előterjesztés az északi tehermentesít ő út részét képez ő önkormányzati tulajdonú 
hatvani 0363/38 és a magántulajdonú hatvani 0363/39  helyrajzi számú ingatlanok 
telekhatár-rendezésér ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az északi tehermentesítő út melletti, szántó művelési terület egy részét célszerű az 
önkormányzatnak adás-vétel útján megvásárolni Vágó Józseftől, mivel az újhatvani temetőnek 
komoly parkolási gondjai vannak. Jelenleg is egyébként a temetőt látogatók jelentős része ezen 
a területen parkol. Vágó úr hajlandó a területét eladni, mert ő egyébként nem tudja művelni, 
mert annyira elkeskenyedik ott a szántóterület, hogy a gépekkel való megfordulás nem 
biztosított. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
842/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az északi tehermentesítő út részét képező önkormányzati tulajdonú hatvani 
0363/38 és a magántulajdonú hatvani 0363/39 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-
rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a magántulajdonú 0363/39 helyrajzi 
számú, 7672 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 45.000,-Ft forgalmi értékű, 350 m2 
nagyságú részének megvásárlásával annak érdekében, hogy az telekhatár rendezés során az 
önkormányzati tulajdonú 0363/38 helyrajzi számú, 4479 m2 nagyságú, közterület megnevezésű 
ingatlan területét 4829 m2-re növeli és ilyen módon a közterület fejlesztését szolgálja. Ezen 
ingatlanok határrendezése iránti eljárás megindításhoz, az eredményes eljárás lefolytatásához 
és az ingatlanrész tulajdonjogának rendezéséhez szükséges cselekmények elvégzésére a 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város Polgármesterét. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és 
-gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 

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

Előterjesztés a Szúnyog szigeten található magántulajd onú hatvani 2662/2 és a 
hatvani 2663 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjog ának rendezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A testületi ülést követően megkezdődtek a Szúnyog szigeti ingatlanok megvásárlásai. Voltak 
olyan ingatlan tulajdonosok, akik inkább csereingatlant szerettek volna kapni a Szúnyog szigeti 
ingatlanjukért. Ami a Fűzfa mögötti, önkormányzati tulajdonú, úgynevezett vitéztelkek kerülnek 
felajánlásra csereingatlanként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, hogy van-e ellenvetés az előterjesztés határozati 
javaslatainak egyben történő szavazásra bocsátását illetően. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben 
történjen a szavazás azért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
843/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szúnyog szigeten található magántulajdonú hatvani 2662/2 és a hatvani 2663 
helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az önkormányzati tulajdonú hatvani 
11182/59 helyrajzi számú, 850 m2 nagyságú, kert művelési ágú ingatlan csereingatlanként 
történő felajánlásával a hatvani 2662/2 helyrajzi számú, 631 m2 területű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok 
tulajdonjogának rendezése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye. 
 

Határid ő: 2013. október 15. (csereajánlat megtételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

844/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szúnyog szigeten található magántulajdonú hatvani 2662/2 és a hatvani 2663 
helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az önkormányzati tulajdonú hatvani 
11182/60 helyrajzi számú, 3820 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan csereingatlanként 
történő felajánlásával a hatvani 2663 helyrajzi számú, 2587 m2 nagyságú, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan 4/8-ad tulajdoni hányada tulajdonjogának megszerzése érdekében, 
amennyiben az ingatlanok értékkülönbözeteként jelentkező 201.000,-Ft-ot a magántulajdonú 
ingatlan tulajdonosa megfizeti Hatvan Város Önkormányzata részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok 
tulajdonjogának rendezése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye. 
 

Határid ő: 2013. október 15. (csereajánlat megtételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 

17.  napirendi pont 
Előterjesztés a regionális hulladékkezel ő központ kialakításához és a kapcsolódó 
közútfejlesztés megvalósításához szükséges ingatlan rész megvásárlásáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A rendkívüli testületi ülésen elfogadásra került a rendezési tervnek az a része, ahol az üzem 
tervezett erdő erre a célra használható lesz. Ezért célszerű felhatalmazni polgármester urat, 
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hogy az üzem tervezett erdő telekalakításával és megvásárlásával kapcsolatos kérdésekben 
döntéseket hozhasson. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
845/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a regionális hulladékkezelő központ kialakításához és a kapcsolódó 
közútfejlesztés megvalósításához szükséges ingatlanrész megvásárlásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a hatvani 054/6 helyrajzi számú, 
erdő művelési ágú, 12 ha 6324 m2 területű ingatlan, 4857 m2 nagyságú azon rész  
tulajdonjogának megszerzésével, melynek az új határvonalát az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 058/21 és a magántulajdonú hatvani 058/12 helyrajzi számú ingatlanok telekhatárának 
meghosszabbítása jelöli ki, annak érdekében, hogy az ingatlanrész a regionális hulladékkezelő 
központ kialakítását és kapcsolódó közútfejlesztést szolgálja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanrész 
tulajdonjogának megszerzése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegyen. 
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi 
forrást 1.460.000,-Ft keretösszeg erejéig felhalmozási hitel terhére biztosítja. 

Határid ő: 2013. október 15. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A pályázat az már sikeres volt?A rekultivációról. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályá zati osztályvezet ő 
Igen, támogatási szerződést még nem kötöttünk, de már kormányhatározatban megjelent. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az 70 munkahelyet jelent. 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés az „Egészségre nevel ő és szemléletformáló életmód programok Hatvan 
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” cím ű pályázattal kapcsolatos 
döntésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályá zati osztályvezet ő 
A pályázat keretében a polgármesteri hivatal dolgozói vállalták, hogy 36 alkalommal jóga 
foglalkozáson vesznek részt. Ezt megrendeltük, a legkedvezőbb ajánlatot a Kapocs 
Kommunikáció - Közvetítő Alapítvány adta, úgyhogy velük kötnénk szerződést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
846/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázat 
keretén belül a jóga foglalkozások megtartásával a Kapocs Kommunikáció-Közvetítő 
Alapítványt (székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 540.000,- Ft összegben. Az ár ÁFA-t nem tartalmaz, mivel 
a tevékenység ÁFA-mentes. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 

Határid ő: 2013. október 2. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszerta nának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveg es Program)” elnevezés ű 
pályázattal kapcsolatos döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályá zati osztályvezet ő 
Itt a Bajza gimnázium természettudományi labor pályázat kapcsán közbeszerzési eljárás zajlott 
le az IKT eszközök és szoftverek beszerzésére. A szerződés aláírásra került a nyertes 
ajánlattevővel, de a szerződésben 2013. október 15. van meghatározva az eszközök 
leszállítására, viszont a labor, ahová leszállítják, annak az építése addig nem fog befejeződni, 
ezért így november 15. napra módosítanánk a szerződést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, hogy van-e ellenvetés az előterjesztés határozati 
javaslatainak egyben történő szavazásra bocsátását illetően. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben 
történjen a szavazás azért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
847/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű pályázattal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó IKT eszközök beszerzése tárgyú, a Modern Oktatási Eszközök Kft.-vel 
(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. fe. 4.) 2013. július 02-án megkötött szállítási szerződést 
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a teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. október 15. napról 2013. november 15. napra 
módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. október 10. (a módosító okirat aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
848/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű pályázattal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó IKT szoftverek beszerzése tárgyú, a Modern Oktatási Eszközök Kft.-vel 
(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. fe. 4.) 2013. július 02-án megkötött szállítási szerződést 
a teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. október 15. napról 2013. november 15. napra 
módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. október 10. (a módosító okirat aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés „Zsigmond király szobrának elkészítése” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályá zati osztályvezet ő 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma felhívására szeretnénk pályázatot 
benyújtani. A parókia mögötti részen egy Zsigmond szobrot szeretnénk elhelyezni. 70 %-os az 
intenzitása a támogatásnak, de a pályázathoz szükséges önerőt egy magánszemély 
felajánlotta. A megvalósítás becsült értéke 7 millió 143 ezer forint, a 30%-os önerő 2 millió 143 
ezer forint. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, hogy van-e ellenvetés az előterjesztés határozati 
javaslatainak egyben történő szavazásra bocsátását illetően. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben 
történjen a szavazás azért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
849/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Zsigmond király szobrának elkészítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
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döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Vizuális 
Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázatra, amelynek a célja olyan kortárs, 
esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobrok, szoborcsoportok, térinstallációk) 
létrehozása, melyek az adott település jelenét erősítik. A megvalósítás becsült értéke bruttó 
7.143.000,- Ft, melyhez 30 % önerő szükséges, melynek becsült értéke 2.143.000,- Ft. A 
pályázathoz szükséges önerőt egy magánszemély ajánlotta fel. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Határid ő: 2013. szeptember 30. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
850/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Zsigmond király szobrának elkészítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

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

1.   Szinyei András alpolgármester; 
2. Philipp Frigyes főépítész; 
3. Bálint Zsófia főépítészi asszisztens; 
4.   Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző; 

Határid ő: 2013. szeptember 26. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

 Előterjesztés „Középkori városmakett elkészítése” tárg yú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályá zati osztályvezet ő 
Ugyanerre a pályázatra még egy pályázatot szeretnénk benyújtani. A Kossuth tér déli részén 
egy középkori városmakettet szeretnénk elhelyezni. Már egyszer pályáztunk, de az nem sikerült 
sajnos, mert nem tetszett a zsűrinek a terv, de most újra pályázunk. Ehhez 1.714.500,- Ft önerő 
szükséges. A fejlesztés becsült értéke 5.715.000,- Ft. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, hogy van-e ellenvetés az előterjesztés határozati 
javaslatainak egyben történő szavazásra bocsátását illetően. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben 
történjen a szavazás azért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 



 

 

633 
 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
851/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Középkori városmakett elkészítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Vizuális 
Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázatra „Középkori városmakett elkészítése” 
tárgyában. A megvalósítás becsült értéke bruttó 5.715.000,- Ft, melyhez 30 % önerő 
szükséges, melynek becsült értéke 1.714.500,- Ft, amely Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
Határid ő: 2013. szeptember 30. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
852/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Középkori városmakett elkészítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vizuális Művészetek Kollégiuma által 
hirdetett nyílt pályázati felhívásra „Középkori városmakett elkészítése” tárgyában benyújtandó 
pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.   Szinyei András alpolgármester; 
2. Philipp Frigyes főépítész; 
3. Bálint Zsófia főépítészi asszisztens; 
4.  Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző; 

Határid ő: 2013. szeptember 26. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

22. napirendi pont 
Előterjesztés a „Közvilágítási villamos energia beszer zése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályá zati osztályvezet ő 
December 31-én lejár a szerződésünk az MVM Partner Zrt.-vel és ezért elindítjuk a közvilágítási 
villamos energia beszerzésre a közbeszerzési eljárást. A beszerzés nettó becsült értéke 
15.743.915,- Ft. 
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Marján János bizottsági tag 
Valamelyik nap ott a Szentmihály út, Dózsa György tér és a Tabán út sarkán raktak fel 
lámpákat. Azok micsodák? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Azok próba lámpatestek. 
 
Marján János bizottsági tag 
Jó világos van ott. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Azért tették fel, hogy azt nézzük meg, hogy milyen energiát fogyasztanak. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kevesebb energiát fogyaszt? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez így nem bizonyított. Valószínű, hogy a fényereje ezeknek a lámpáknak nagyobb, mint amik 
fent vannak, ugyan amellett a fogyasztás mellett.  
 
Marján János bizottsági tag 
Ezek LED-es lámpák? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
És világosabb van. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nagyobb a fényereje. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem lehetne végig az egész várost kirakatni velük, hogy megnézzük? Miért pont idetették ezt? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez a terület lett meghatározva a hivatal részéről, de ez egy hónapra, tényleg csak próba 
céljából. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
853/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Közvilágítási villamos energia 
beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 
keretében. A beszerzés együttes nettó becsült értéke 15.743.915.-Ft. 
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A szükséges fedezet összege Hatvan város 2014. és 2015. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Közvilágítási villamos energia 
beszerzése" elnevezésű, 15.743.915.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt 
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, pénzügyi osztályvezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;  
5.) Juhász Imre, energetikus; 
6.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2013. október 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés a  „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályá zati osztályvezet ő 
Szintén közbeszerzési eljárás megindításáról van szó, villamos energia beszerzése céljából. 
2014. január 31-én jár le a szerződésünk az MVM Partnerrel A beszerzés nettó becsült értéke 
14.587.500,- Ft. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
854/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Villamos energia beszerzése" 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A 
beszerzés együttes nettó becsült értéke 14.587.500.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Villamos energia beszerzése” 
elnevezésű, 14.587.500.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt 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: 
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1.) Kondek Zsolt, képviselő - elnök; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) Bánkutiné Katona Mária, pénzügyi osztályvezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;  
5.) Juhász Imre, energetikus; 
6.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2013. október 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése 
érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésr ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályá zati osztályvezet ő 
Ezt a pályázatot a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral konzorciumban adtuk be. 
Tulajdonképpen a Széchenyi Zsigmond és az Ady Endre könyvtár valósítja meg a programokat, 
mi mint fenntartó pályáztunk. A pályázaton 3 millió forintot nyertünk „Konfliktushelyzetek 
hatékony kezelése könyvtári környezetben” elnevezésű továbbképzést rendelnénk most meg. 
Kizárólag az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézete tart ilyen továbbképzést. 65.000,- 
Ft/fő árajánlatot adott. Pályázati forrásból finanszírozzuk. 

 
Marján János bizottsági tag 
Pszichológus? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályá zati osztályvezet ő 
Igazából a könyvtárak adták be a pályázatot, nekünk annyi közünk van ehhez, hogy meg lett adva, 
hogy hány tagú lehet a konzorcium és a két könyvtárral együtt többen lettek volna, és megkértek, 
hogy vegyük a nevünkre a pályázatot. Mindent a könyvtár bonyolít. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
855/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Konfliktushelyzetek hatékony kezelése 
könyvtári környezetben” elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzések lebonyolításával az 
Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetét, mint ezen továbbképzések kizárólagos 
szervezőjét bízza meg bruttó 65.000,- Ft összegben. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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25. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 2659, 2661 és a 2676 hrsz.-ú i ngatlanokra kötött haszonbérleti 
szerződések felmondásáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Szúnyog szigeten vannak érvényes haszonbérleti szerződések, amelyeket célszerű most már 
felmondani. A terményeket be tudják a bérlők takarítani, és kerékpáros kalandparkhoz így a 
munkálatok majd meg lehet kezdeni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, hogy van-e ellenvetés az előterjesztés határozati 
javaslatainak egyben történő szavazásra bocsátását illetően. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben 
történjen a szavazás azért az előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
856/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
önkormányzat és Tamás László Hatvan Kastélykert utca 9. II/11. szám alatti lakos között 2008. 
szeptember 17. napján a hatvani 2659 hrsz.-ú ingatlan 700 m2 nagyságú részének 
haszonbérbe adása tárgyában megkötött haszonbérleti szerződést a Szúnyog szigeten 
tervezett beruházások előkészítési munkálatainak elvégzése érdekében a szerződés VI. 
fejezetének 18. pontja alapján azonnali hatályú felmondással 2013. október 31. napjára 
felmondja. 
 
Határid ő: 2013. október 15. (szerződés felmondására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
857/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
önkormányzat és Papp Attila Hatvan Kastélykert utca 9. I/8. szám alatti lakos 2008. szeptember 
22. napján a hatvani 2661 hrsz.-ú ingatlan 270 m2 nagyságú részének haszonbérbe adása 
tárgyában megkötött haszonbérleti szerződést a Szúnyog szigeten tervezett beruházások 
előkészítési munkálatainak elvégzése érdekében a szerződés VI. fejezetének 18. pontja alapján 
azonnali hatályú felmondással 2013. október 31. napjára felmondja. 
 
Határid ő: 2013. október 15. (szerződés felmondására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 



 

 

638 
 

 

858/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
önkormányzat és Gazda György Hatvan Kastélykert utca 1. II/12. szám alatti lakos 2008. 
szeptember 22. napján a hatvani 2661 hrsz.-ú ingatlan 360 m2 nagyságú részének 
haszonbérbe adása tárgyában megkötött haszonbérleti szerződést a Szúnyog szigeten 
tervezett beruházások előkészítési munkálatainak elvégzése érdekében a szerződés VI. 
fejezetének 18. pontja alapján azonnali hatályú felmondással 2013. október 31. napjára 
felmondja. 
 
Határid ő: 2013. október 15. (szerződés felmondására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
859/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
önkormányzat és Deák Ferencné Hatvan Kastélykert utca 8. III/14. szám alatti lakos 2008. 
szeptember 10. napján a hatvani 2676 hrsz.-ú ingatlan 500 m2 nagyságú részének 
haszonbérbe adása tárgyában megkötött haszonbérleti szerződést a Szúnyog szigeten 
tervezett beruházások előkészítési munkálatainak elvégzése érdekében a szerződés VI. 
fejezetének 18. pontja alapján azonnali hatályú felmondással 2013. október 31. napjára 
felmondja. 
 
Határid ő: 2013. október 15. (szerződés felmondására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és közterületeken történ ő 
fakivágásokról, valamint növénytelepítésekr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Lestyán Balázs bizottsági tag 
 A múzeum után lévő fák kivágást mi indokolja? A régi Takarékszövetkezet épületénél.  
Puszta lesz a tér ott.  
 
Gulyás Katalin f őkertész 
Gondolom a kiemelt ágyások vannak ott. Nem lesz puszta, eléggé alá szorultak azok a fák, ami 
kivágásra kerül, illetve beteg, valamint ami múzeum előtt van, az pedig teljesen takarja a 
múzeum bejáratát. 
 
Philipp Frigyes városi f őépítész 
Az „x” mellett jobbra – fotón nem látszik - de van 5 vagy 6 db azonos típusú fa. A kis 
bokorcsoport településképileg kilóg ebből a rendszerből és az e mögött található épület az egy 
szocreál karakterű épület, és ma reggel néztük főkertész asszonnyal, hogy milyen típusú fa 
kerülhetne oda vissza. 
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Gulyás Katalin f őkertész 
Pótlás lesz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, hogy van-e ellenvetés az előterjesztés határozati 
javaslatainak egyben történő szavazásra bocsátását illetően. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben 
történjen a szavazás azért az előterjesztés 17 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
860/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 0364 hrsz.-ú területen, természetben az Újhatvani Temető 
területén álló 2 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db gömbjuhar vagy 
gömbszivarfa növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra.  
 

Határid ő: 2013. október 11. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
861/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 4185 hrsz.-ú ingatlanon, természetben az Óhatvani Városi 
Köztemető területén 3 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 3 db gömbjuhar 
vagy gömbszivarfa növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. október 11. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
862/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5227/1 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvany Lajos 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény előtt álló 4 db hársfa, 1 db juharfa és 1 db gömbjuhar 
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 5 db gömbjuharfa és 1 db kis levelű hársfa 
növények beültetésével a Hatvan, Kossuth tér D-i térrész közterületén kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. október 11. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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863/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/36 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Pázsit 
u. 18. számú társasház előtt álló 1 db balesetveszélyes ezüstjuharfa kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a növény 1 db gömbjuhar vagy gömbszivarfa növény beültetésével a Hatvan, 
Teleki úti közterületen kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. október 11. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
864/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 4931 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Dózsa Gy. 
u. 4. szám előtt álló 2 db madárberkenyefa, 1 db szilvafa, valamint 1 db csonkfa kivágásához, 
azzal a feltétellel, hogy a növények 3 db gömbjuhar vagy gömbszivarfa növény beültetésével a 
Hatvan, Teleki úti közterületen kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. október 11. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
865/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2994/1 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, 
Grassalkovich út mellett álló 1 db gesztenyefa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 1 
db gömbjuhar vagy gömbszivarfa növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti közterületen 
kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. október 11. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
866/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 3831/15 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Kertész 
u. 47. szám előtt álló 1 db nyírfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db gömbjuhar 
növény beültetésével kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. október 11. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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867/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 895/18 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Rákóczi 
út 13. szám előtt álló 2 db szivarfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db 
gömbjuhar vagy gömbszivarfa növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti közterületen kerüljenek 
pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. október 11. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
868/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 3046/2 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Hunyadi 
téren lévő Főnix Vendéglátó helység előtt álló 1 db balesetveszélyes fa kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a növény 1 db gömbjuhar növény beültetésével kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. október 11. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
869/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2738/10 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, 
Kastélykert u. 2-4 számú társasház között álló 1 db tölgyfa ifjításához. 
 
Határid ő: 2013. október 11. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
870/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2738/10 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, 
Kastélykert u. 16. számú társasház előtt álló cserje kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. október 11. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
871/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5157 hrsz.-ú és 4568/54 hrsz.-ú közterületen, természetben a 
Hatvan, Dózsa téren álló 2 db balesetveszélyes szofóra kivágásához és 4 db szofóra 
ifjításához. 
 
Határid ő: 2013. október 11. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
872/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5412/2 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, 
Dézsmaszéki u. 22. szám előtt álló 1 db fűzfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 1 
db gömbjuhar növény beültetésével kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. október 11. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
873/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2994/1 hrsz.-ú és 2702/2 hrsz.-ú közterületen, természetben a 
Hatvan, Grassalkovich Kastély Ny-i szárnya mellett álló 3 db bálványfa, 2 db hársfa, 1 db 
díszalmafa, 3 db keleti tuja, 2 db kúszóboróka, 1 db japánbirs, 1 db gyöngyvessző, 1 db 
hóbogyó, 1 db dísznád kivágásához. A növények a mellékletben szereplő növények 
telepítésével kerülnek pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. október 11. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
874/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2702/2 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Thurzó 
utcában álló 9 fm fagyal, oszlopra futó trombita fojondár, 5 fm gyöngyvessző, 10 m2 évelő, 
nyugati tuja, 1 db trombitafa oszlopra futva, 10 fm nyugati tujasövény, 1 db hibiszkusz, 7 fm 
fagyal, 8 fm nyugati tuja 9 fm fagyal, 1 db akácfa, 1 db díszcseresznye, 12 fm fagyal, 1 db 
aranyeső, 1 db orogonafa, 1 db mályva, 1 db tuja, 1 db ezüst fa kivágásához. A növények a. 
mellékletben szereplő növények telepítésével kerülnek pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. október 11. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
875/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2994/3 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Kossuth 
téren álló 1 db fenyőfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy 1 db gömbjuhar vagy gömbszivarfa 
növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. október 11. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
876/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a köztisztaság fenntartásáról, valamint a 
zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-ának 
betartása mellett tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 4930 
hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Batthyány u. 7. számú ingatlan előtti közterületre 
történő 30 db kövirózsával beültetett sziklakert telepítéséhez. 
 
Határid ő: 2013. október 11. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érint ő forgalomtechnikai módosításról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Több megkeresés is érkezet a műszaki irodára, melyben kérték a jelenlegi forgalmi rendet 
megváltoztatni. 
Az egyik, hogy a hivatal épülete előtt 3 db sajátos használatú parkolóhely kerüljön kijelölésre, a 
többi pedig ugyanolyan parkolóhely legyen, mint a Kossuth téren lévő többi parkolóhely. 
Valamint a Hegyalja útnak a Balassi és Klapka utca közötti szakaszára 40 km/óra 
sebességkorlátozás bevezetése. 
Kezdeményezte a Spar, hogy a Szabadság útról a ”behajtani tilos” tábla alá kerüljön 
kihelyezésre, hogy „kivéve áruszállítás” kiegészítő tábla, mivel nem tudják szabályosan a 
raktárukat feltölteni árukészlettel, mivel olyan keskeny a Nádasdy Tamás út felől a bekanyarodó 
sáv. 
A Thurzó utca és posta melletti szakaszon célszerű „Megállni tilos” tábla elhelyezése, mivel 
olyan keskeny, hogy a parkoló autók miatt a kétirányú forgalmi rend nem, biztosítható.  
 A Kossuth tér déli térrészére pedig 30 km/óra sebességkorlátozó táblák kihelyezése 
szükséges. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Minek a 30 km-es tábla, hiszen amikor beáll a forgalom, 20-al sem lehet menni. Olyan széles, 
hogy inkább kétirányúsítani kellene azt a térrészt, mert azért a 100 méteres szakaszért kell 
kimenni a főútra, amikor forgalomcsökkentési okból is elférne egymás mellett a kettő. 
Értelmetlen ott az egyirányúsítás, mindenki az út közepén megy. 
A másik a Hegyalja úti sebesség korlátozás. Ott ahol lehet menni, ott miért korlátozzuk a 
forgalmat sebességcsökkentéssel. Még több autó legyen a városban? 
A Házak elé be lehet állni, mindenhol hosszú előkert van, az utak szélére inkább „megállni tilos” 
táblát kellene tenni, hogy álljanak be szépen a ház elé az autók. 
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Széles út belátható út, baleset nemigen történt még rajta, haladható a városi forgalmat le 
lehetne rajta vezetni. Másik pedig ,hogy 2 db 40-es tábla az nagyon kevés lesz, hiszen a 40-es 
tábla az egy útszakaszra vonatkozik, egészen az első kereszteződésig.  Ha jól tudom, van 
legalább 8 utca azon a szakaszon. Minden egyes szakaszra külön-külön 40-es táblát kellene 
tenni. Butaság. 
 
Marján János bizottsági tag 
Miért nem áll ki két rendőr és mér egyszer-kétszer! 40-es táblát tenni számomra felfoghatatlan. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Képviselő társam amit elmondott észrevételnek helyt adok, bár az indoklást egy kicsit más 
irányból közelítem meg. Valóban jó az út szakasz, vannak akik gyorsabban közlekednek, de 50-
el lehet menni. Az útszakasz belátható, ha valaki betartja az 50 km/órát, az nem kevésbé 
biztonságos, mint aki 40-el megy. Annál az oknál fogva sem szeretném ezt támogatni, mert egy 
újabb lehetőséget ad arra, hogy a rendőrök újabb bírságokat szedjenek be, amivel tovább 
frusztráljuk a város lakosságát. Egyébként meg rendszeresen mérnek a rendőrök azon az 
útszakaszon. 
Tovább csökkenteni a sebességet nem látom indokoltnak. 
Ott van egy játszótér, amely nemsokára el lesz kerítve, így a veszélyforrás még tovább 
csökken. 
 
Marján János bizottsági tag 
A posta történet. Miért nem lehet egyirányúsítani azt a szakaszt? 
A postásoknak teszünk lehetőséget, hogy kijöjjenek a kocsival. De ki tud menni a Thurzó utcán 
is. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Van értelme, hogy a forgalmat ne a Thurzó utca felé tereljük, hanem aki meg tud fordulni ki 
tudjon menni.  
 
Marján János bizottsági tag 
Akkor két sávossá kell tenni azt a részt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Majd ha a kastély elkészül, van olyan gondolat, hogy csak azok mehetnek be, akik ott laknak. 
Nem lesz átjáróház ott. 
Én javasolnám azt is, hogy egyáltalán ne lehessen megállni a postánál. Ami ott megy az 
félelmetes. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Azt nem lehet megtenni. 
Van egy egyszerű módja. 300 méteren van két sávunk? Minek? A szélső sávot parkolónak 
kellene használni. A lámpa előtt lehetne megtiltani a megállást. Jelen pillanatban sincs ott 
„megállni tilos” tábla.  
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Főútvonal. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Főútvonalon, ha két sáv van meg lehet állni. Akadályoztatva van ott az üzletek áruszállítása is. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Meghallgatnám főépítész úr véleményét is. 
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Philipp Frigyes f őépítész 
Amikor idekerültem a legfeltűnőbb az volt, hogy Hatvan városának közlekedése az kaotikus. 
Ezért bátorkodtam kezdeményezni irodavezető asszony segítségével, hogy egy közlekedési 
rendszert rakjunk össze ebben a városban. Azt is bátorkodtam mondani, hogy borítsunk egy 
kamion sódert ide a 3-as útra és majd meglátjuk, hogy merre mennek az emberek. Sok 
teherautóst kérdezek meg, hogy miért így megy, és miért erre megy, döbbenetes válaszok 
vannak. 
Meggyőződésem, hogy a történelmi belvárosnak a forgalom csillapítására nagyon is szükség 
lenne, hiszen nagyon magas a zajszint is itt a főtéren. Például madárcsicsergést csak nagyon 
elvétve lehet hallani.  
Tehát én minden egyes olyan kezdeményezéssel egyet értek, mely csillapítja a forgalmat. A 
tempó 30 bevezetését én kezdeményeztem, ennek első jele pont ott lenne, ahol képviselő 
úrnak nem tetszik. Az egy parkoló zóna lenne, tehát a Grassalkovich út felől ide nem lehet 
bejönni, ez egy zsákutcás helyzet lesz. A lámpás csomópont is meg fog szűnni, tehát a déli 
térrésznek az egykori bazársor melletti részén végig parkolási helyzet lesz. Azon belül pedig 
nagyon fontos, hogy egy tempó 30-as legyen. Én úgy gondolom, hogy az egész történelmi 
belvárosban be kellene vezetni a 30-as tempót jelentős forgalomcsillapítást jelentene a város 
életében. A veszélyét abban látom, hogy egy-egy pici beavatkozásnak nagyon sok 
következménye lesz. Ezeket átlátni ilyen esetekben nagyon nehéz. Ezért is kellene ezt a 
közlekedési stratégiát minél előbb összerakni. Próbáltuk volna, de az árajánlatok olyan szórtak, 
800 ezertől 24 millióig ugyanarra feladatra, hogy újra kell gondolnunk, hogy egyértelmű legyen,  
mire kérünk, ezért nem tudott még ez testület elé jönni, ezen dolgozunk most. Gondoljatok csak 
bele, amit elnök úr is mondott, hogy a Thurzó utca szándék szerint Hatvan város első sétáló 
utcája lesz, tehát tényleg csak az mehet be, aki ott lakik. 
Csak abban a pillanatban, amikor csináljuk a P+R-t a Zagyva melletti területen, ahol megállítom 
az ideérkezőt a Grassalkovich kastélyhoz, már is beleütköztünk irodavezető asszonnyal egy 
nagyon fontos dologba, hogy az egész kórházi fejlesztés a Bástya utcai bejáratra tervez. Most 
ültünk le 2 hete a kórház vezetésével, hogy hogyan gondoljuk újra ezt az egész dolgot. Mert ők 
mindent ide terveztek, bejárót az új műtőblokkba stb. Gondoljatok bele P+R, kiszáll a turista, 
akiket annyira várunk, és a kettő között meg átszáguld a mentő. 
Vannak bonyolult helyzetek, és ahogy így mélyülünk a Gabival, egyre bonyolultabbak ezek a 
helyzetek. Egyet látok, vagy érzek, de lehet, hogy ti jobban látjátok, hogy ilyen gyógyszeres 
kezeléssel nem biztos, hogy előbbre tudunk lépni hathatósan, hanem lehet, hogy műtétre lesz 
szükség, tehát a 3-as utat kivágni. 
Én úgy gondolom, viszonylag gyorsan és drasztikus lépésekkel lehet előre haladni, de ezt nem 
szabad ilyen egyenkénti beavatkozásokkal, ehhez mindenképp kell egy anyag, amely egy 
ütemezett megvalósítást is le tud tenni az asztalra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Zagyva mellett közvetlenül, ahol a szobor van, azon túl az a kis faházikó, hogy jön le ott 
valaki, mentő? Hátul a parkoló mögött menne el a mentő meg a bemenő forgalom a kórház felé, 
és onnantól kifele.  
Hosszabbtávú koncepció nem volt a városban, mindig csak ad-hoc jelleggel. Az egész 
épületsort, ami a kórház felé megy ki kellett volna sajátítani még anno. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Vagy még egy híd. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Egyet értek főépítész úr által felvetett gondolatokkal. Ezeket a terveket mind úgy kell kialakítani, 
hogy a városban élőknek a biztonságát, kényelmét és ugyanakkor a város élhetőségét is 
biztosítsa. 
Szóba került a postánál való parkolás. Nem azért mennek oda az emberek, mert oda van 
kedvük behajtani, hanem mert ott van dolguk. Van egy szolgáltatás és azt a szolgáltatást 
igénybe tudják venni, ahhoz le kell tudniuk parkolni. Hogy ez jó-e vagy nem jó, vagy zajt 
okozunk, ebbe kell azt a mértékletességet betartani, hogy a szolgáltatást igénybe tudja venni, le 
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tudjon parkolni, de ugyanakkor ne okozzon ezzel nagy problémát. Viszont, ha elzárjuk ezeket a 
dolgokat, akkor ellehetetlenítjük az életét, a városban nem lesz élhető az élet, ha több száz 
métert kell gyalogolni. Ugyanúgy, ahogy az előző városvezetésnek hibás döntése volt a 
buszmegálló nem tudom hová való telepítése, mert reggel a városban népvándorlás van, mert 
reggel a diákok esőben, hóban, fagyban vagy a dolgozók a kik a városba jönnek dolgozni, egy 
kisváros méretéhez képest sokat gyalogolnak. 
Úgy gondolom, hogy ezeket a fejlesztéseket úgy kell csinálni, hogy figyelembe kell venni azokat 
a szempontokat, amik a város élhetőségi szempontjai. 
 
Marján János bizottsági tag 
Koncepció hegyek voltak már itt a városban. Megcsinálták az elkerülőt a Tesco-ig. A legelső 
koncepció az volt, hogy a Hegyalját kötjük össze a 21-essel, ez volt mindennek a teteje. Most a 
Hegyalját leszűkítjük, pedig az lenne az egyik elkerülő rész, akik ugye jönnek Petőfiről is 
például. Tehát amikor gondolkodunk, akkor ez egy nagyon összetett probléma, és nem csak 
ebben. Mert ha a városközpontot megpróbáljuk teljesen tehermentesíteni ettől a vonulattól, ami 
most van a csendesség miatt, de a kormányhatározatot, amikor elfogadták és egy politikusunk 
sem gondolkodott azon, hogy nehogy már megtiltsák nekünk ennek a szakasznak az 
elkerülését, hanem mindenki elfogadta ezt a döntést, holott nem kellett volna elfogadni. Mert 
nem szűnt meg a város problémája azzal, hogy a Ring Kálmán elkészült. Pont az a lényeg, 
hogy az aTescosoknak, jó, meg aki 21-es felől jön, de a többinek nem megoldás. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az északi elkerülő útnak a folytatása az nem a Hegyalján lett volna, hanem ezzel párhuzamos 
út, egy teljesen új nyomvonalon. Meg hozza az a korábbi közlekedési koncepció a déli elkerülő 
út kérdését is, akik Szolnok felől érkeznek. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem tudom melyik koncepció, de biztos, hogy a Hegyalja volt. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
A körforgalom fölött lett volna egy híd, át a vasúton és az ment volna át a Zagyván. Az egy 
hídtemető lett volna ott. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Az a probléma, hogy a következő vezetések nem veszik figyelembe egymás munkáját, hanem 
mindegyik újra kezdi az egészet és akkor ha kialakul egy terv, nem azt folytatják, hanem 
újratervezik. Ezt egy rendkívül súlyos hibának tartom.  
Ha valaki szokott járni a Balatonra, most már azért van ilyen, hogy M0-ás. Ki szokott azon a 
Balaton felé menni? Senki, mert én is keresztülvágok kétszer a városon, és kétszer hamarabb 
odaérek, minthogy arra rámenjek.  
Lényeges hosszabb, aránytalanul költségesebb és veszélyesebb is. 
Tehát olyan koncepciót kell csinálni, ami felvállalható és folytatható. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Teljesen egyet értek azzal, amit mondasz. Az én fejemben az van, hogy nem hiszem, hogy az a 
jó megoldás, figyelve európai példákat - most már vannak azért hazaiak is -, hogy teljesen steril 
helyzeteket teremtsünk. Nagykőrösön voltam főépítészi konferencián. Nagykőrösön azt 
csinálták, hogy az egész belváros az szinte átjárható, de nem olyan kényelmesen. Leszűkítette 
az átmenőket, a középső sávok közé virágágyásokat tett stb. Átjárható a település, tehát, ha 
dolgom van, be tudok oda menni, de hatszor meggondolja gépkocsivezető, hogy ezt az utat 
válassza –e. Előbb utóbb rá fog jönni, hogy az a számára ajánlott útvonal az kedvezőbb. 
Én ezt az utat javasolnám. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az első határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
877/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth téren a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtti szakaszon 3 db sajátos használatú 
parkolóhely kerüljön kijelölésre, és kitáblázásra az alábbiak szerint: 
 
„Várakozni tilos” tábla, „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával, valamint a tábla hatályának 
feloldására  „Parkoló zóna” tábla elhelyezése. 
 
Határid ő: azonnal (kitáblázás megrendelésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  1 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal és 2 tartózkodással a következ ő határozatot hozta: 
 
878/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslatot nem 
fogadta el: 
 
„A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Hegyalja útnak a  
Balassi Bálint út és Klapka utca közötti szakaszán 2 db 40 km/h sebességkorlátozó tábla 
kerüljön elhelyezésre. 
 
Határid ő: azonnal (kitáblázás megrendelésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján” 

 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
879/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Szabadság 
utcában  a Spar üzlet és a Szabadság u. 1. sz. között lévő „Behajtani tilos” tábla alá „kivéve 
áruszállítás”  kiegészítő tábla kerüljön elhelyezésre.  

 
Határid ő: azonnal (kitáblázás megrendelésére) 
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Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
880/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Thurzó utca, 
mindkét oldalára „Megállni tilos” táblapár kerüljön elhelyezésre,   „20 m” kiegészítő táblákkal.  
 
Határid ő: azonnal (kitáblázás megrendelésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
881/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth tér déli 
tér-részen 30 km/h táblák kerüljenek elhelyezésre.  
 
Határid ő: azonnal (kitáblázás megrendelésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képvisel ő képvisel ői keretének 
felhasználásáról   
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
882/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
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Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 137.160,- Ft összegben a Hatvan, 
Hunyadi téri közterület egy részének területrendezési munkáival. A munkálatokat az 
előterjesztés melléklete tartalmazza. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Tarsoly Imre képviselői kerete 
terhére bruttó 137.160,- Ft összegben biztosított. 
 
Határid ő: 2013. október 11.  (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 

 

29. napirendi pont 
Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, hogy van-e ellenvetés az előterjesztés határozati 
javaslatainak egyben történő szavazásra bocsátását illetően. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben 
történjen a szavazás azért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
883/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Bálvány utca és Hajdú utca 
kereszteződésénél elhelyezkedő piaci építmény tetőszerkezetének javításával Torma Ferenc 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Munka u. 1.) bízza meg bruttó 150.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. november 30.   
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
884/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Bezerédi utca 2. szám alatt 
található Szociális boltnál 10 m2 térkő burkolat kialakításával MÉZSORÁS Építőipari Kft.-
t(székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 86.360,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. november 30.   
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
30. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda sajátos nevelés i igény ű autista 
gyermekeinek ellátásáról  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
885/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Napsugár Óvoda sajátos nevelési igényű autista gyermekeinek 
ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. október, november 
és december hónapban a Hatvani Napsugár Óvodába (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán 
út 13.) járó autista gyermekek ellátására szükséges költséget - 288.000,- Ft összegben - 
biztosítja az állami többlettámogatás terhére. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségüg yi Szolgálat dolgozói 
létszámának b ővítésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezet ő 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tevékenységét ellenőrizte a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Megállapították, hogy a szakmai rendelethez képest 2 fő 
hiánnyal dolgozik a Szolgálat. Ennek a 2 főnek a pótlása szükséges. Illetve a Szolgálat 
szeretne új ellátásként behozni egy olyat, hogy idős, egyedül élő emberek részére kisebb 
karbantartási munkálatokat végeznének el, és ehhez egy technikai dolgozó felvétele 
szükséges. 
Ezt a Szolgálat a költségvetésébe már nem tudja tervezni, így az általános tartalék keret terhére 
történne a 3 fő bérének finanszírozása ebben az évben. 
 
Marján János bizottsági tag 
Külső ember nem láthatja el a karbantartást? 
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Dudásné Csikós Ágnes osztályvezet ő 
A Városgazdálkodási Zrt.-től lesz áthozva egy ember erre a feladatra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
886/2013. (IX. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat dolgozói létszámának 
bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat álláshelyeinek számát 2013. október 1. napjától 3 fővel bővíti, és így összesen: 86,5 
álláshellyel hagyja jóvá. 
A képviselő-testület a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére a 
létszámbővítésből eredő többletköltséget – 1.456.563 Ft-ot – a Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben, az általános tartalékalap 
terhére biztosítja.  

 
Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Szóbeli el őterjesztés „a Hatvan belterület 4587 helyrajzi szám ú, természetben a 
Gódor Kálmán utcában található, garázs, udvar megne vezésű, 18 m2 nagyságú, 
forgalomképes ingatlan telekterületének értékesítés e a tulajdonjog rendezése 
céljából” tárgyú pályázati kiírásra érkezett pályáz atok bontásáról  

 
Papp István bizottsági elnök 
Pályázat bontása következik. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Gódor Kálmán utcában található, garázs telekterületének az eladása. 
Kürtiné Ungi Erika és Gyalogné Ungi Rita 50-50 % arányban tettek vételi ajánlatot. 110.000,- Ft 
a vételi ajánlatuk. Csatolták a 10% -os ajánlati biztosítékot. 
A pályázat formailag megfelel a pályázati kiírásban szereplő követelményeknek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 40  perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
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