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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 2014. december 9-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   
Bagi Miklós  bizottsági tag    
Köves Gábor Nándorné  bizottsági tag  
Marján János     bizottsági tag  
 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Lestyán Balázs    alpolgármester 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Kovács Éva   aljegyző 
dr. Veres András    ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
dr. Szabó Ildikó   hatósági irodavezető 
Schósz Gabriella     településfejlesztési osztályvezető 
Tóth Ivett    pályázati osztályvezető 
Philipp Frigyes   főépítész 
Petróczkiné Rajna Mónika   közművelődési referens 
Lisztik Lászlóné   Hatvani szociális Szövetkezet ügyvezető 
Szabó Ottó   Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.  
   ügyvezető igazgató 
   
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a bizottságot, hogy 
Papp István elnök úr a mai ülésen nem tud jelen lenni, ezért elnökhelyettesként ő vezeti az 
ülést. 
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
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 Marján János bizottsági tag  legyen. Kérte a bizottságot, 
hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Marján János  bizottsági tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül a 26. 
pontot „Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról” vegye le a bizottság 
napirendjéről, illetve a megtárgyalandó napirendek közé 9. napirendi pontként vegye fel az 
alábbi „Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között a 



 

 

722 
 

 

hatvani 2600/5, 2603 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről” 
című anyagot. 

  
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1211/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. december 9-i nyílt ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel történő haszonkölcsön szerződés 
megkötéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet 

között ingóság bérletére vonatkozó bérleti szerződés megszűntetéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megállapodás megkötéséről a 

hatvani 2600/5 és a hatvani 2603 hrsz.-ú földterületeken ellátandó termelőmunkák 
koordinálására és megszervezésére 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális Szövetkezettel az 
állatpark kialakítása és üzemeltetése tárgyában megkötött megállapodás 
megszüntetéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
5. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, 
az önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére tagi 
kölcsön biztosításáról 

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

Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a 
megválasztásáról 
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 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet 

között a hatvani 2600/5, 2603 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés 
megszüntetéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
12. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 

megállapodásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
13. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi 

úszásoktatás 2015. évi bérleti- és utazási költségeinek finanszírozásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  
15. Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
16. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
18. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak 

felülvizsgálatáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés közfeladatok ellátására költségvetési szerv alapításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
20. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

20/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának módosításához 

kapcsolódó döntésekről és a normatív támogatásának igénybevételéről szóló 
beszámolóról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
22. Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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23. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 
módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda  működési rendjének 
módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés a Lokomotív Sport Egyesület központi épületének fűtési rendszer 

korszerűsítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
27. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
28. Előterjesztés visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozó határidő 1 évvel történő 

meghosszabbításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
29. Előterjesztés a „Biztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban meghozandó döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
30. Előterjesztés a „Szociális földprogram Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó 

beszerzésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

31. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
32. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének 

módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
33. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 

Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben szükségessé váló 
közbeszerzési eljárások megindításáról és közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
34. Előterjesztés a „Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan 

Városában” című pályázat megvalósítása során meghozott döntés hatályon kívül 
helyezéséről és a nyilvánosságot biztosító szervezet kiválasztásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
35. Előterjesztés dohányzási korlátozással érintett közterületek jelölésével kapcsolatos 

döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
36. Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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37. Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításokról  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
39. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

Határid ő: 2014. december 9. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      

               
                               
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel törté nő haszonkölcsön szerz ődés 
megkötésér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Egy jövőbeli szerződésnek a létrehozásáról van szó, tekintettel arra, hogy a Szociális 
Szövetkezettel megkötött haszonbérleti szerződésünk határozott időre szól, 2014. január 1-től 
október 27-ig tartó időszakra. Tekintettel arra, hogy a jövőben is fog majd ezen tevékenység 
történni január 1-től, szükséges, hogy megfelelő jogcíme legyen a Szociális Szövetkezetnek a 
földterületek használatára. A haszonkölcsön a Ptk. rendelkezései szerint jogcímet ad, 
Földhivatal is elfogadja. Ez egy ingyenes használatot biztosít, erről szól a szerződés. A 
szerződés tartalma az előző szerződés tartalmával egyező, az időbeli hatály változik benne. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1212/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális 
Szövetkezettel történő haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal  
2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Hatvani Szociális Szövetkezet 
részére – a szociális földprogram megvalósítása keretében – haszonkölcsönbe adja a Hatvani 
Járási Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában az alábbi hrsz-ú ingatlanokat: hatvani 0491/2 hrsz, 
hatvani 491/6 hrsz, hatvani 492/2 hrsz, hatvani 492/3 hrsz, hatvani 492/4, hatvani 485/1 hrsz, 
hatvani 485/3 hrsz, hatvani 0510/8 hrsz, hatvani 0510/9 hrsz, hatvani 5028/2 hrsz, hatvani 
5028/3 hrsz, hatvani 3692/2 hrsz, hatvani 5028/4 hrsz, hatvani 11501/1 hrsz, hatvani 0363/6 
hrsz, hatvani 0363/7 hrsz, hatvani 0363/8 hrsz. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
haszonkölcsön szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
az okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 13. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 



 

 

726 
 

 

2. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között 
ingóság bérletére vonatkozó bérleti szerz ődés megsz űntetésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Az önkormányzat tulajdonát képezi ez a kisgép, traktor, illetve a hozzátartozó egyéb ingóság. A 
Szociális Szövetkezet használta ezeket az ingóságokat, bérleti jogcím alapján, bérleti díjat 
fizetett a használatért. Tekintettel arra, hogy január 1-től egyéb módon fogja a mezőgazdasági 
földterületek használatát végeztetni – itt gondolok elsősorban a közmunkaprogramra, és 
azoknak a jogcímeknek és jogviszonyoknak a tisztázására, amit ebben az évben megtanultunk, 
hogy milyen módon lehet ezt hatékonyan működtetni. Indokolatlanná vált ennek az ingóságnak 
a Szociális Szövetkezetnél lévő bérlete. Ezért a javaslat arról szól, hogy megszüntetjük a 
bérletet. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1213/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között ingóság bérletére vonatkozó bérleti 
szerződés megszűntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, mint bérbeadó és a 
Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) mint 
bérlő között 2014. május 1. napján az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Iseki TH22F 
típusú traktor, eke, kombinátor, sorközművelő kultivátor, tárcsa, valamint a BP-1000 típusú 
pótkocsi bérletére vonatkozó szerződést közös megegyezéssel 2014. december 31.napjával 
megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
bérleti szerződést megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 3. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megál lapodás megkötésér ől a hatvani 
2600/5 és a hatvani 2603 hrsz.-ú földterületeken el látandó termel őmunkák 
koordinálására és megszervezésére  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Ezeket a földterületeket Hatvan Város Önkormányzata haszonbérbe vette a MÁV-tól. 
Tárgyalások folytak, hogy hogyan tudnánk esetleg tulajdonjogot szerezni ezen földterületen. A 
tárgyalások folyamatban vannak, sok levelezés folyt már annak érdekében, hogy tulajdonjogot 
szeretne a város szerezni, nem lezárt még az ügy, folyamatban van. Jövő év január 1-jétől az 
önkormányzat saját eszközeivel és humán erőforrásaival kívánja ezen mezőgazdasági 
tevékenységet végezni, de ebbe a tevékenységbe bekapcsolódik majd a Szociális Szövetkezet, 
mert az általa megszerzett tapasztalatok alapján a termelőtevékenységnek a koordinálását és a 
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megszervezését fogja végezni. Tehát itt egy mezőgazdasági koordinációs tevékenységnek a 
megszervezéséről szól maga a szerződés, de az önkormányzat a saját eszközeivel, a saját 
humán erőforrásaival fogja végezni a tevékenységet. Jogtisztább viszony lesz így, a közmunka 
programban lévő jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés a cél. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1214/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális 
Szövetkezettel megállapodás megkötéséről a hatvani 2600/5 és a hatvani 2603 hrsz.-ú 
földterületeken ellátandó termelőmunkák koordinálására és megszervezésére című 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, a Hatvani Szociális Szövetkezettel kötendő mezőgazdasági termelőmunkák 
koordinálására és megszervezésére szóló megállapodás szövegét, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. december 12. (okiratok aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Sz ociális Szövetkezettel az 
állatpark kialakítása és üzemeltetése tárgyában meg kötött megállapodás 
megszüntetésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Ebben az évben már több előterjesztés is volt, amely a létrejött Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetéséről szólt. Van egy Üzemeltető Kft., egy 
Beruházó Kft, de annak érdekében, hogy a költségvetésben a múzeumi tevékenységre 
biztosított normatív támogatáshoz könnyebben hozzá lehessen jutni, és valóban oda kerüljenek 
ezek a források, ahol erre szükség van, lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzat létrehozzon 
egy költségvetési szervet, amely kvázi költségvetési keretek között tud működni. Ez egy 
rendkívül bonyolult folyamat eredményeképpen jött létre, amely azt eredményezte, hogy az 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, mint önálló költségvetési szervbe fog ezen múzeum 
beleolvadni. Ez sok megkötött szerződést érint. Érinti a Szociális Szövetkezetnek az állatpark 
kialakítására, üzemeltetésére vonatkozót is, mert minden odakapcsolódó tevékenységet 
szeretnénk ebbe a költségvetési szervbe, intézménybe beintegrálni. Így a Szociális 
Szövetkezetnek megszűnik az az önálló feladata, amit ő az üzemeltetés keretében kapott. 
Nagyon örülök ennek az előterjesztésnek, mert tisztul itt is a viszony. A kezdeti nehézségek 
idején, amikor a Beruházó, az Üzemeltető, a Szövetkezet, az önkormányzat jogviszonyok 
keretében, magunk próbáltuk a működtetést megoldani, ez egy rendkívül nehéz, költségigényes 
és humán erőforrás szempontjából is egy bonyolult kérdéskör volt. Talán ez is – úgy látjuk, 
hogy – koncentrálódik egy intézménybe, oda lesz téve az a humánerőforrás, az az eszközpark 
és bízunk benne, hogy az a költségvetési támogatás, ami a stabilabb, tartósabb működést fogja 
eredményezni. 
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Be kell látni, hogy egy ilyen típusú múzeum önfenntartó nyilván sosem tud lenni, ezért kell a 
jogszabály adta lehetőséggel élni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Akik ezt végezték, azok átkerülnek ide? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Ez egy bonyolult kérdés, mert a Beruházó Kft. illetőleg az EU-tól kapott támogatási szerződés 
meghatározza, hogy milyen struktúrával, milyen létszámmal kell működni, annak 
maradéktalanul megfelelni. A humán erőforrásnak a beosztásánál és az átcsoportosításánál a 
későbbi ellenőrzéseknek való megfelelés érdekében humán erőforrást át kell tenni. 
Jogviszonyok változni fognak, de annak a létszámnak meg kell maradnia, amit vállalt a pályázat 
keretében a pályázó. 
 
Marján János bizottsági tag 
A 160 millió, amiről beszéltünk és abba kell beleférni ennek az összesen. A város nem ad 
hozzá? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Biztos, hogy ad. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Ha a működés érdekében szükséges, de nem mindegy, hogy milyen mértékben. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1215/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és 
Hatvani Szociális Szövetkezettel az állatpark kialakítása és üzemeltetése tárgyában megkötött 
megállapodás megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 
és Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött megállapodást 2014. december 31. hatállyal 
megszünteti a jelen határozat mellékletét képező megszüntető okirat rendelkezései szerint, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2014. december 11. (okiratok aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási  és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társasággal megkötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz ődés módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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dr. Veres András ügyvéd 
Évente felül kell vizsgálni a megkötött közszolgáltatási szerződéseinket. Az önkormányzat a 
Hulladékgazdálkodási Kft.-vel - a vonatkozó jogszabály értelmében csak egy céggel -, köthet 
ilyen típusú szerződést. Tudjuk az előzményeket, a tavalyi évben megszerezte a cég azokat a 
hatósági engedélyeket és minősítéseket, ami kötelező tartalmi eleme a szerződésnek, ezeket 
kiegészítésként kellett tenni a szerződéshez. 
Ez egy változásokkal egybefoglalt, hatályos szövegű szerződés. Valamennyi önkormányzat 
köteles a testületi ülésén tárgyalni ezen közszolgáltatási szerződéseket, mert januártól csak 
akkor végezhető ezen tevékenység, ha ezek az azonosító számokat tartalmazza a szerződés. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1216/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma: 
24183219-2-10) tagja a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából a nonprofit közhasznú 
gazdasági társasággal megkötött szerződést jelen határozat melléklete szerinti változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szöveggel módosítja. 

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

Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Kft.-vel megkötött, az 
önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésér e vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés módosításáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Változott a cég, tehát a Zrt.- ből Kft. lett. Át kellett vezetni az okiraton a jogi személy változását. 
Az önkormányzatnak a szerződő partnere, a továbbiakban az általános jogutód, a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.  
A másik fontos dolog, hogy évek óta nem volt felülvizsgálva és nem volt változtatva a piacokon 
fizetendő díj mértéke. 2011-ben volt az utolsó korrekció. Az időközben bekövetkezett 
inflációváltozások és értékcsökkenések figyelembe vételével a szerződés mellékletét képező 
díjtételeket kívánja a közszolgáltató alkalmazni. Apró korrekció, de szükséges. Azért érinti a 
szerződést, mert a szerződés mellékleteként tartjuk nyilván.  
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Szabó Ottó ügyvezet ő igazgató 
Megnéztük azt is, hogy a környező piacokon milyen árak vannak, illetve, hogy 2011-ben egy 
negatív korrekció volt, tehát csökkentek a piacon a helyfoglalási árak, ez is egy fontos 
információ. Éppen ezért szükséges, hogy valamilyen mértékű korrekciót tegyünk be. 
 
Marján János bizottsági tag 
Százalékosan ez mit jelent? 
 
Szabó Ottó ügyvezet ő igazgató 
Abszolút érték növelés volt és nem százalékos. 
50 Ft-os növekedések vannak benne. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1217/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, az önkormányzati piacok 
fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az 
önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést 
módosítja és egységes szerkezetbe foglalja jelen határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően. 

A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  

 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú E gyesület részére tagi kölcsön 
biztosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata alapító tagja a Zagyvaság Vidékfejlesztési Egyesületnek. Az 
egyesület elnöke és a felügyelőbizottság elnöke azzal a kérelemmel fordult a 
tagönkormányzatok felé, hogy biztosítsanak tagi kölcsönt az egyesület likviditásának 
megoldásához. A konstrukció akként működik, hogy az egyesület a Hatvan és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél, mint számlavezető pénzintézetnél a meglevő pénzeszközeit lekötötte 
annak érdekében, hogy a jövő évi finanszírozását tudja intézni. Ez egy átmeneti likviditási 
problémát okoz az egyesületnek. Hatvant érintően lakosságszám arányosan, 100 Ft/fő-re 
vetítve 2.055.000,- Ft tagi kölcsön igényléséről beszélünk. Valamennyi tagönkormányzat 
részére hasonló kérelem ment az egyesület vezetősége részéről. Az egyesület ezen összeget 
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kölcsönként kapja, ami a jövő évi díjfedezete rendelkezésre állása esetén vissza fog fizetni. A 
jogszabály értelmében jegybanki alapkamatot ilyenkor kell tennünk rá, ingyenesen nem adható. 
 
Marján János bizottsági tag 
Miből van bevétele ennek az egyesületnek? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
MVH által finanszírozott maga az egyesület. Célját tekintve pályázatok koordinálásával, 
területfejlesztéssel foglalkozik. Éves költségvetéssel gazdálkodik és az MVH finanszírozza 
utófinanszírozás keretében. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1218/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Zagyvaság 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület részére működési költségei biztosítására 2.055.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötvenötezer 
forint összegű tagi kölcsönt biztosít a határozat mellékletét képező tagi kölcsönszerződés 
rendelkezései szerint. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
A szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat a többlet adóbevétel terhére biztosítja. 
 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Üzemeltet ő Kft. ügyvezet őjének lemondásáról és új ügyvezet őjének a 
megválasztásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
A kastélymúzeum üzemeltetése új keretek között fog történni. Költségvetési intézményről 
beszéltünk az előző előterjesztésekben. Az Üzemeltető Kft. eddig végzett feladatköre teljes 
egészében meg fog változni, mondhatjuk úgy, hogy a jövőben új feladatot kell adni ennek a Kft.-
nek, tekintettel arra, hogy az a cél, amiért alakítottuk, más jogi keretek között fog megvalósulni. 
A személyi kérdésről szól ez az előterjesztés, tekintettel arra, hogy Vörös József, aki pár 
hónappal ezelőtt lett megválasztva a Kft. ügyvezetőjének, végzettségét illetve ilyen irányú 
tapasztalatait illetően alkalmas a jogszabályi besorolásnak megfelelően a költségvetési 
szervben a feladat ellátására. Az ügyvezetői tevékenység és a másik tevékenység egymással 
nem összeegyeztethető, indokolt, célszerű és a jogszabálynak megfelelő változási javaslat, 
hogy ő itt lemond, és átkerül oda, ahol az érdemi tevékenységet végzi, és a korábbi ügyvezető 
látja majd el a cégnek az ügyvezetését. A cégjogi szabályoknak megfelelően Kft. ügyvezető 
nélkül nem működhet, tehát Siraky-Nagy Péter látja majd el a Kft. ügyvezetésének feladatait. 
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
A tevékenység szaporodni, vagy csökkenni fog? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az Üzemeltető Kft. esetében csökkenni. Van átfutási idő, mert vannak elszámolási kérdések,az 
alapjogviszonyok ha megszűnnek, vannak lezáratlan elszámolások, olyan pénzügyi viszonyok 
lesznek, amik igénybe vesznek pár hónapot, hogy lezáródjon a múlt. 
 
Marján János bizottsági tag 
Reggel olvastam az előterjesztést és a lényeg az, hogy Vörös József a Hatvan Város 
Önkormányzata által alapított Hatvani Városgondnokság költségvetési intézmény vezetői 
tisztségét fogja betölteni. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Igen, ez a következő előterjesztés. Átalakításra kerül a Zrt.-ből kiszervezett közterület- és 
parkfenntartási feladat, illetőleg a most a hivatal keretein belül működő gondnokság. Létrejön 
egy új költségvetési intézmény, abszolút új alapokon. Profiltisztítás lesz a Zrt.-nél, illetve a 
mostani Kft.-ben, a klasszikus városüzemeltető feladatok fognak megmaradni. Ezek a feladatok 
pedig, amelyek szorosan összefüggnek a gondnokság, a közterület, a parkfenntartás, amire a 
Zrt.-nek külön közszolgáltatási szerződése volt, azok ezen intézmény keretein belül fognak 
megvalósulni. Ehhez kell egy olyan vezető, aki korábban ezen területen dolgozott, tapasztalattal 
bír, végzettsége megvan hozzá, vezetői tapasztalata is van. 
Így, a több osztályt magába foglaló költségvetési intézménynek lesz ő az első számú vezetője. 
Bonyolult az összefüggés, a váza ez, hogy új struktúra, új tevékenység koncentráltan ide. 
Összetett a kérdés, voltak gazdaságossági számítások. A duplikációnak a megszüntetése, 
illetőleg a költséghatékonyság, a bér jellegű kiadások ÁFA vonzata. Elemzés kimutatta, hogy 
több millió forintos megtakarítást jelent. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag 
elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1219/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és 
új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés d) pontja alapján Vörös József 
3000 Hatvan, Kosztolányi u. 20. szám alatti lakos ügyvezetői tisztségéről történő lemondását 
2014. december 31. napjával elfogadja.  

 
Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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1220/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és 
új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésének alapján a gazdasági 
társaság ügyvezetőjének 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Siraky-Nagy 
Péter (anyja neve: Siraky Szilvia, született: Szeged, 1980.05.27.) 3000 Hatvan, Kodály Z. u. 
6/A. szám alatti lakost. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el tevékenységét 2015. 
január 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 250.000,- Ft munkabér 
megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt 
feltételekkel.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
1221/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és 
új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy 
a Társaság alapító okiratát jelen határozat mellékletében foglalt módosító okirat tervezet 
rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító 
okiratot módosító okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között 
a hatvani 2600/5, 2603 hrsz. alatti ingatlanokra vo natkozó bérleti szerz ődés 
megszüntetésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Egy szerződésnek a megszüntetéséről van szó, a MÁV-tól bérelt 2600/5, és 2603 hrsz.- ú 
ingatlanok vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy a Szociális Szövetkezet közvetlen 
mezőgazdasági tevékenysége megszűnik, ezért a korábbi bérleti szerződésnek a 
megszüntetése itt is december 31. napjával indokolttá vált. Ez azt jelenti, hogy január 1-jétől az 
önkormányzat keretein belül fogja a tevékenységet végezni. 
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1222/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között a hatvani 2600/5, 2603 hrsz. alatti 
ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, mint bérbeadó és a 
Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) mint 
bérlő között 2014. január 30. napján a hatvani 2600/5 hrsz. alatti szántó művelésű ingatlanra, 
valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti ingatlanból 3 ha 5797 m2 nagyságú szántú művelési ágú 
ingatlanrész használatára vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel 2014. december 
31. napjával megszünteti. 
A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
bérleti szerződést megszüntető okirat aláírására. 

 
Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a képvisel ő-testület 2015. évi munkatervér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1223/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület 2015. 
évi munkatervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 
bekezdése alapján a 2015. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja 
bizottságait, hogy a 2015. évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek 
figyelembevételével fogadják el. 
 
Határid ő: 2014. december 19. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 



 

 

735 
 

 

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

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
A törvényi előírásnak teszünk eleget ezzel a módosítással. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1224/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, 

valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Házzal kötend ő közművelődési 
megállapodásról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Lejárt a szerződés és most újra megkötjük velük. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1225/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a 
közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján 
egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a 
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2015. 
január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó 
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves 
támogatással járul hozzá, amely összeg a 2015. évi költségvetésre betervezésre kerül, és 
egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező 
közművelődési megállapodás aláírására.  
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Határid ő: 2014. december 31. (aláírásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában tört énő intézményi úszásoktatás 
2015. évi bérleti- és utazási költségeinek finanszí rozásáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag 
elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1226/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi 
Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2015. évi bérleti- és utazási költségeinek 
finanszírozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
  1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 

megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található 
Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá 
mint a városi óvodák fenntartója és általános iskolák működtetője egyetért azzal, hogy a 
Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) intézményi úszásoktatás céljára, 
a korábban megkötött bérleti szerződéseket érvényben tartva albérletbe adja a hatvani 
önkormányzati fenntartású óvodák és az önkormányzat által működtetett általános iskolák, a 
Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint 
a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola részére. 

 
   2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 1-től 2015. december 31-ig 

biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint 
mindösszesen 18.533.025-Ft+ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.535.750-Ft+ÁFA 
az önkormányzat költségvetésében átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 
13.968.675,- Ft+ ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 
2.028.600,- Ft+ÁFA a 2015. évi költségvetés terhére.  

 
Határid ő: 1.) 2014. december 31. (az albérleti szerződések aktualizálására) 
      2.)  2015. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős:    1.) a köznevelési intézmények vezetői  
      2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
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1227/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi 
Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2015. évi bérleti- és utazási költségeinek 
finanszírozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani 
óvodák, az önkormányzat által működtetett Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési 
megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig biztosítja az 
úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezetét, azaz a jelen határozat 
melléklete szerint mindösszesen 1.899.000- Ft + ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati 
fenntartású óvodák költségvetésébe átcsoportosításra kerül 504.000,- Ft+ ÁFA, a Hatvani Szent 
István Általános Iskolára eső 981.000,- Ft+ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül 
kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül 
átadott pénzeszközként 414.000,- Ft+ÁFA a 2015. évi költségvetés terhére. 
 
Határid ő: 2015. február 15. (az önkormányzat 2015. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 

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

Philipp Frigyes f őépítész 
Az előterjesztés célja kettős. Egyfelől a jogszabályi változásokhoz való igazodás, másfelől az 
időközben szerzett tapasztalatok és adatok feldolgozása, ezzel is segítve az építkezőket. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolta annak 
elfogadását és a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1228/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 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. 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi vé delmér ől szóló 49/2004. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Philipp Frigyes f őépítész 
A dátumokra érdemes figyelni, 2004-es ez a rendelet, most 2014-et írunk. Az eltelt 10 év alatt 
egyetlen egy helyi védett épülete van a városnak, a buszállomás melletti víztorony. Hatvan 
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városa megérdemli azt, hogy helyi védett épületek sokasága legyen. Ha a bizottság és a 
képviselő-testület is támogatja, a 2015-16-os évben minél több ingatlant célszerű helyi védelem 
alá helyezni. Ez identitásunkat erősíti, a büszkeségünket növeli. 
A másik Szárazmalom felújítása, passzív házzá alakítása. Egész mások a hőtechnikai 
követelmények, illetve a kivitelezés, ha helyi védettségű épületről van szó. Ez nem azt jelenti, 
hogy nem kell hőszigetelni, csak egész mások a technikai lehetőségek. Nem kell olyan módon 
bebugyolálni, hogy eltűnik minden építészeti érték. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Szerintem is jobb, hogyha van egy ilyen jogszabályunk, nem hagyjuk, hogy az épületeink tönkre 
menjenek, mert figyelmeztet bennünket. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolta annak 
elfogadását és a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1229/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épített környezet 

értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
16. napirendi pont 

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

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1230/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

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

 
Kántor Vilmos, Bulbuk Sára Szófia, Ludányi Botond A ttila, Fekete Abigél, Nánai 
Vivien, Busai Luca Patrícia, Kis Liza, Kozák Lili, Herman Zoé  gyermekeket 40.000,- 
Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése 
napjától vehet igénybe; 

 
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 360.000,- Ft – azaz 

Háromszázhatvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2014. évi 
költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a 
szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére. 
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 Határid ő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támo gatásról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az FC Hatvan Egyesület részére eddig nyújtott támogatáson felül még 4.500.000,- Ft-ot ad a 
város, hogy december hónapban is az egyesület működőképes legyen. Elnök úr kérése volt, 
melyet már év elején is benyújtott az egyesület, de a költségvetés tervezésekor ezt nem tudtuk 
az egyesület részére biztosítani. Most ennek a támogatásnak az odaítélésről dönt a testület. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1231/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesületnek 
nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata és a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - 
Sporttelep) között létrejött módosított együttműködési megállapodásban szereplő 26.300.000,- 
Ft, azaz Huszonhatmillió-háromszázezer forint támogatási összeg 2014. december 11. napjával 
30.800.000,- Ft, azaz Harmincmillió-nyolcszázezer forint támogatási összegre módosuljon. 
A 4.500.000,- Ft támogatás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletben a helyi adó többletbevétel terhére biztosított. 

Határid ő: 2014. december 12. (többlettámogatás átutalására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
1232/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesületnek 
nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös 
megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak 
megfelelően módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodást módosító okirat aláírására. 

Határid ő: 2014. december 12. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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18. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagkölts égről és azok térítési díjainak 
felülvizsgálatáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1233/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményi élelmezési 
nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta az intézményi élelmezési 
nyersanyagköltséget, valamint az intézményi térítési díjakat és úgy dönt, hogy a 2015. évre 
vonatkozóan azokat nem módosítja. 
 
Határid ő: 2015. január 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés közfeladatok ellátására költségvetési sz erv alapításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Már ügyvéd úr felvezette, hogy különféle gazdaságossági számítások történtek. A munkabérek 
ÁFÁ-ja. A közterület fenntartási feladatok eddig a saját tulajdonú önkormányzati céggel kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján kerültek ellátásra. Ez ÁFA köteles tevékenység és a 
munkabéreknek az ÁFÁ-jából indult ki ez az egész történet, hogy hogy lehet ezt hatékonyabbá 
tenni. Jött az, hogy jöjjön vissza első számú önkormányzati körbe ez a feladat. Volt olyan 
verziói is, hogy jöjjön vissza a hivatalba ez a feladat, de hivatalnál rendszeridegen a mostani 
karbantartási, illetve intézményi takarítási feladat is, ezért akik az előterjesztésben részt 
vettünk, úgy gondoltuk, hogy ha már ez a felső döntés, akkor hozzunk a feladatra létre egy 
önkormányzati költségvetési szervet, amit az államháztartási törvény szabályai alapján a 
képviselő-testület alapít. 
Ehhez a költségvetési szervhez átkerülnek a régi Zrt., most Városgazdálkodási Kft. által ellátott 
közterület-karbantartási feladatok. Nem a szilárd, mert a szilárdburkolat az a Beruházó Kft.-nél 
van, aki a térkő üzemet csinálja, hanem három klasszikus terület tartozik ide: a közterületek 
tisztántartása, a zöld gyepfelület gondozása illetve a virágosítás. Továbbá a téli síkosság-
mentesítési feladatok is átkerülnek ide. 
Ami pedig a hivataltól átmegy az az intézményi takarítás, mert amikor két évvel ezelőtt a 
köznevelési rendszer átalakítása megtörtént, akkor az intézményi takarítókat, mint az épületek 
üzemeltetéséhez kapcsolódó humán erőforrást a hivatalhoz tettük be. Ez – mint mondtam -, 
nem klasszikusan hivatali feladat, illetve már a Városgazdálkodástól az intézményi 
karbantartási feladatokat is átvettük egy körben. 
Ez a három nagy terület kerülne a mostani alapítású költségvetési intézménynek a 
feladatkörébe. 
Az 1. számú határozati javaslatban a költségvetési szerv alapító okiratát fogadja el majd a 
képviselő-testület, a 2. számú határozati javaslatban a létszámkeret kerül meghatározásra, a 
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most a rendszerben dolgozó létszánka az összeszámításával dolgoztunk. A 3. számú 
határozati javaslatban a Hatvani Városgondnokság vezetőjének Vörös Józsefet nevezi ki a 
testület határozott időre, a pályáztatási eljárás lefolytatásáig. A 4. számú határozati javaslatban 
magasabb vezetői munkakör betöltésére ír ki pályázatot a testület. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
És a porta az iskoláknál, az hová kerül? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az is oda. Az intézményi takarítás, a portaszolgálat és az intézményi karbantartók is az 
intézményekben látják el feladatukat, az ő munkaszerződésükben az van, hogy a munkáltatói 
jogkör gyakorlója eddig az önkormányzati hivatal jegyzője, ezután az intézményvezető lesz. A 
közvetlen munkavégzésre szóló utasításokat annak az intézménynek a vezetője adja, akinek az 
intézményében ő szolgálatot teljesít. 
 
Marján János bizottsági tag 
Eléggé lényeges változás ez. A finanszírozás az egyik kérdés, a másik, pedig, hogy mi lesz a 
Kft.-kel? Az egyik az Üzemeltető Kft, a másik pedig, hogy Ottóéktól is elég sok minden elkerül 
most. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ottóéknál marad az öt klasszikus városüzemeltetési feladat, a piacok, a strand és uszoda, a 
temető és a lakások, valamint a városgazdálkodás. 
 
Szabó Ottó ügyvezet ő igazgató 
És a vízkár? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az is átjön. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Mit jelent a vízkár? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Amikor jön a Zagyván a víz. 
 
Marján János bizottsági tag 
A finanszírozása a 2015-ös költségvetésben már külön soron lesz? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen, január 1-től. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A költségvetési szerv önkormányzati támogatást kap, ugyanúgy beépül egy soron az 
önkormányzat költségvetésébe. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mindenki a Szepes Béla u. 2.-be fog menni? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ott lesz az intézmény székhelye. Nem teljesen, mert az intézményiek az intézményüknél végzik 
a munkát. A karbantartóknak a Bajzában van egy műhely kialakítva. Az adminisztratív feladatok 
végzése a Szepes Béla 2-ben lesz. 
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1234/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közfeladatok ellátására 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete közfeladat ellátására az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Hatvani Városgondnokság néven 2015. január 1. napi 
hatállyal költségvetési szervet hoz létre, elfogadja a Hatvani Városgondnokság melléklet szerinti 
alapító okiratát, valamint annak aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. A 
költségvetési szerv székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.  
 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
1235/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közfeladatok ellátására 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság, mint 
költségvetési szerv létszámkeretét 82 főben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2014. december 11. (Magyar Államkincstár felé, nyilvántartásba vétel céljából) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
1236/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közfeladatok ellátására 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság vezetőjének 
Vörös Józsefet nevezi ki határozott időre, a pályáztatási eljárás lefolytatásáig, legfeljebb 2015. 
március 31. napjáig. A vezető havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- az F fizetési osztály 10 fizetési fokozat garantált illetménye:   174.155,-Ft  
- összesen:          174.155,-Ft  
- összesen kerekítve:        174.200,-Ft  
- garantált összegen felüli -munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 225.800,-Ft  
- magasabb vezetői pótlék: (250%):         50.000,-Ft  
mindösszesen:        bruttó 450.000,-Ft   
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Határid ő: 2014. december 31 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
1237/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közfeladatok ellátására 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján a Hatvani Városgondnokság magasabb vezetői 
munkakörének betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2014. december 15. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
20/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítá sáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Egy nagyon minimális emelésről van szó. 

 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A lakosság nagyon kis százalékát érinti ez a díjemelés, mert a település jelentős része már el 
van látva csatornahálózattal. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1238/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési folyékony 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Végső és Fehér Kkt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.) megkötött – a települési 
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződést a települési folyékony 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004 (III. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendeletnek megfelelően módosítsa, és a 
módosító okiratot aláírja. 

Határid ő: 2014. december 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1239/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési folyékony 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közl ekedés díjának módosításához 
kapcsolódó döntésekr ől és a normatív támogatásának igénybevételér ől szóló 
beszámolóról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok illetve a 
rendeletmódosítás egyben történő szavazását illetően? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról illetve a rendeletmódosításról egyben 
történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati javaslatát és a rendeletmódosítást 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1240/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti helyi 
autóbusz közlekedés díjának módosításához kapcsolódó döntésekről és a normatív 
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Volán Közlekedési Zrt.-nek 
(székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) a helyi közforgalmú közlekedés normatív 
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3.517.000,- Ft összegű támogatást ad a 
Hatvani Volán Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a Hatvani Volán Zrt. normatív támogatása költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. december 20. (tájékoztatásra) 
 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
1241/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti helyi 
autóbusz közlekedés díjának módosításához kapcsolódó döntésekről és a normatív 
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
szerződés módosítás szerint módosítja a Hatvani Volán Közlekedési Zrt.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Bercsényi u. 82.) 2004-ben a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállításról kötött közszolgáltatási szerződést. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (a módosítás aláírására) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
1242/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti helyi 

autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közsz olgáltatási szerz ődés 
módosításáról  
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Néhány járatnak a menetirányát változtatják. Valószínűleg praktikussági okokból. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A Volán Zrt. minden esetben a menetidőt és a megállóhelyeket igyekszik a lakossági 
igényeknek megfelelően kialakítani. Folyamatosan figyelik ezeket az igényeket. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1243/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Volán Zrt.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező Hatvan 
helyi járati menetrend szerint módosítja a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Volán Zrt. 
(3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) között a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés helyi járatra vonatkozó mellékletét. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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23. napirendi pont 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra  vonatkozó szerz ődések 
módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1244/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, 
karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel 
megkötött távfelügyeleti megbízási szerződést és karbantartási szerződést módosítja oly 
módon, hogy az alábbi változás átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett 
formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: 

a Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.) 
távfelügyelt intézmény 2014. december 1-jétől. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűzjelző rendszerek távfelügyeletére és 
tűzjelző rendszerek átjelző berendezéseinek (kommunikátorainak) karbantartására szerződést 
köt a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. földszint 5.) az alábbi 
intézményekre vonatkozóan: 

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 2014. 
január 6-tól ; 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2014. január 6-tól; 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tagintézménye (3000 
Hatvan, Kossuth tér 12.) 2015. január 1-jétől. A múzeum korábban Hatvani Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény Kiállítóterem intézményként szerepelt a szerződésekben.; 

Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.). 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat szerinti módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti 
megbízási szerződés és karbantartási szerződés aláírására.  

 Határid ő: 2014. december 31. (szerződések aláírására) 
 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a  Markovits Kálmán Városi Uszoda  m űködési rendjének módosításáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Változik a díj, 50 és 100 alkalomra szóló bérletet fognak kiadni. 
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1245/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi 
Uszoda működési rendjének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-on felvett 
Markovits Kálmán Városi Uszodát magában foglaló ingatlan tulajdonosa és bérbeadója, 
valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési 
rendjét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg 2015. január 1-jétől kezdődő 
hatállyal. 
 
Határid ő: 2015. január 1. (közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 

25. napirendi pont 
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások  és szivattyúházak 
távfelügyeleti rendszerbe történ ő bekapcsolásáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1246/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egyes önkormányzati 
tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és 
szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával Szűcs János egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Traktor u 6.) bízza meg bruttó 799.950,- Ft keretösszegig, 
mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás 
Hatvan város 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
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26. napirendi pont 
Előterjesztés a Lokomotív Sport Egyesület központi épü letének f űtési rendszer 
korszer űsítésér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Valóban azon az épületen fokozatosan javítani kell majd. Most a fűtési rendszer a legfontosabb. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1247/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Lokomotív Sport 
Egyesület központi épületének fűtési rendszer korszerűsítéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lokomotív Sport Egyesület 
központi épület fűtési rendszerének átalakítási, kiépítési munkáival Vasas Tibor egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. u. 12. V/20.) bízza meg bruttó 1.806.850,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a Lokomotív pálya felújítás költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 

27. napirendi pont 
Előterjesztés a térfigyel ő kamerarendszer üzemeltetésér ől, karbantartásáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1248/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer 
üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer 
üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2015. 
január 1-jétől 2015. március 31-ig a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 857.250,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
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Határid ő: 2014. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés visszavásárlási jog gyakorlására vonatko zó határid ő 1 évvel történ ő 
meghosszabbításáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Ez a Mészáros Lázár utcában lévő épület. Lejárt a felújítási időre adott időszak, de nem tudott a 
munkával úgy haladni, ahogy kellett volna, ezért most meghosszabbítjuk a szerződést. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1249/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a visszavásárlási jog 
gyakorlására vonatkozó határidő 1 évvel történő meghosszabbításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Mészáros Lázár út 10. szám alatt 
található társasházat alkotó lakások, azaz a hatvani 513/A/1, 513/A/2, 513/A/3, 513/A/4, 
513/A/5, 513/A/6, 513/A/7 és a 513/A/8 helyrajzi számú ingatlanok adásvétele tárgyában, 2012. 
november 29-én megkötött adásvételi szerződésben, a visszavásárlási jog gyakorlására 
vonatkozó és a teljes épületre kiterjedő felújítási munkák befejezésére meghatározott határidőt 
2015. december 31-re módosítja. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés a „Biztosítási szolgáltatás megrendelése ” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosításának a tárgyában indult ez az eljárás. Eddig a  
Groupama cég volt a biztosítónk, és most mintegy 800 ezer forinttal kedvezőbb ajánlat érkezett 
be Signal-tól. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1250/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 739/2014. (IX. 11.) számú határozata alapján indult, "Biztosítási 
szolgáltatás megrendelése" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a SIGNAL Biztosító Zrt. (1123 
Budapest, Alkotás u. 50.)  ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes 
ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) 
pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, 
azaz bruttó 4.307.462.-Ft  ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. december 11. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés a „Szociális földprogram Hatvanban” cím ű pályázathoz kapcsolódó 
beszerzésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Ez már egy folyamatban lévő pályázat. Ez a két tétel hiányzik, hogy a pályázat teljesüljön. 
Bekértük az árajánlatokat és a legkedvezőbbet kínáljuk elfogadásra. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok illetve a 
rendeletmódosítás egyben történő szavazását illetően? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1251/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a SZOC-FP-14-A-029 azonosító számú, „Szociális földprogram Hatvanban” című pályázathoz 
kapcsolódó vetőmagok beszerzésével az Agrofol-ker Kft.-t (székhely: 3015 Csány, Szabadság 
tér 1.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 115.548,- Ft 
vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. december 18. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1252/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
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a SZOC-FP-14-A-029 azonosító számú, „Szociális földprogram Hatvanban” című pályázathoz 
kapcsolódó mezőgazdasági munkákhoz szükséges eszközök beszerzésével az Agrofol-ker Kft.-
t (székhely: 3015 Csány, Szabadság tér 1.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó 123.884,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati 
forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. december 18. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1253/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a SZOC-FP-14-A-029 azonosító számú, „Szociális földprogram Hatvanban” című pályázathoz 
kapcsolódó permetszer és műtrágya beszerzésével az Agrofol-ker Kft.-t (székhely: 3015 Csány, 
Szabadság tér 1.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 
49.633,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. december 18. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú k özbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésr ől  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Ezt a döntést is évről évre meg kell hozni. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1254/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Villamos energia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről szóló beszámolóról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 741/2014. (IX. 11.) számú határozata 
alapján indult, "Villamos energia beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Budapesti Elektromos 
Művek Nyrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)  ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel 
arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind 
műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 16,61.-Ft + ÁFA / kWh ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. december 12. (írásbeli összegzés megküldésére) 
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1255/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Villamos energia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről szóló beszámolóról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges 
pénzügyi forrást Hatvan város 2015. évi és 2016. évi költségvetésébe betervezi. 
 
Határid ő: 2015. január 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi Köz beszerzési Tervének 
módosításáról 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Ezt mindig aktualizálni szükséges. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1256/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2014. évi közbeszerzési tervet. 
 
Határid ő: 2014. december 15. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” cím ű pályázattal összefüggésben szükségessé váló 
közbeszerzési eljárások megindításáról és közbeszer zési tanácsadó kiválasztásáról 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Már születtek döntések ezzel a pályázattal kapcsolatban. Minden esetben feltételes 
közbeszerzési eljárások indulnak, annak érdekében, hogy - megjelent a Közlönyben a 
hirdetmény, hogy megnyertük ezt a pályázatot, de addig, amíg támogatási szerződés nincs, 
addig csak feltételes közbeszerzést indítunk -, augusztus 15-ére kész legyen ez a szárazmalom 
épület. 
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1257/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai 
non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben 
szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindításáról és közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú,  
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című 
pályázat keretében „Marketing tevékenység megrendelése” elnevezésű, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 62.992.126.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Marketing tevékenység megrendelése” 
elnevezésű, nettó 62.992.126.-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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője. 
 
Határid ő: 2015. január 31. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1258/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai 
non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben 
szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindításáról és közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú,  
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című 
pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés 
becsült értéke nettó 496.718.110.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
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2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kivitelezési munkák megrendelése”  
elnevezésű, nettó 496.718.110.-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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője. 
 
Határid ő: 2015. január 31. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1259/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai 
non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben 
szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindításáról és közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú,  
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című 
pályázattal összefüggésben a „Marketing tevékenység megrendelése” és a „Kivitelezési 
munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárások tekintetében a közbeszerzési 
tanácsadói tevékenységgel a dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Irodát (székhely: 1027 Bu dapest, 
Bem rakpart 43.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 7.874.000.-Ft  megbízási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2014. december 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés a „Regionális Üveghulladék hasznosító re ndszer el őkészítése Hatvan 
Városában” cím ű pályázat megvalósítása során meghozott döntés hatá lyon kívül 
helyezésér ől és a nyilvánosságot biztosító szervezet kiválaszt ásáról 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő  
Ez is egy folyamatban lévő pályázat. Kötelező elemek vannak a támogatást illetően, az egyik a 
nyilvánosság. 
Szerencsére sikerült a költség átcsoportosítást úgy megoldani, hogy több jut az építésre, és 
arányosabb lesz a nyilvánosság biztosítására. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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1260/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Regionális Üveghulladék 
hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” című pályázat megvalósítása során 
meghozott döntés hatályon kívül helyezéséről és a nyilvánosságot biztosító szervezet 
kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 729/2014. (IX. 11.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2014. december 11. 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
1261/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Regionális Üveghulladék 
hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” című pályázat megvalósítása során 
meghozott döntés hatályon kívül helyezéséről és a nyilvánosságot biztosító szervezet 
kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 
azonosítószámú, „Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan 
Városában” című pályázattal összefüggésben a kötelező nyilvánosság biztosításával 
kapcsolatos tevékenységek elvégzésével a Stage-Line Kft.-t (székhely: 3011 Heréd, 
Táncsics u. 30.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
6.350.000.-Ft megbízási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2014. december 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés dohányzási korlátozással érintett közter ületek jelölésével kapcsolatos 
döntésr ől    
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Én szeretném, ha egyszer olyan táblák is kerülnének ki, amik a kutyatartók figyelmét hívja fel, 
mert nem igazán tartják be, amit be kellene tartani. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem volt a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1262/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a dohányzási korlátozással 
érintett közterületek jelölésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 73 db dohányzást tiltó tábla legyártásával és 
szállításával a Plastiroute Kft.-t (székhely: 2600 Vác, Külső-Rádi út 5557 hrsz.) bízza meg 
bruttó 108.196,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
36. napirendi pont 
 Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos dönt ésekről 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Szükséges további korlátok kihelyezése, illetve a jégbefúvót is szükséges védeni. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását ezért az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1263/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kossuth téren elhelyezésre került jégpálya 
működtetéséhez 30 fm kordon bérlésével a Stage Sound System Kft.-t (székhely: 2724 
Újlengyel, Petőfi S. u. 48.) bízza meg bruttó 25.400,- Ft/hó egységáron, összesen bruttó 
76.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 838/2014. (X.30.) számú határozata 
alapján a pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. december 9. (azonnal megrendelésre)   
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításokról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag 
elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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1264/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Harang utcában „30 
km/h”sebességkorlátozó táblák kerüljenek elhelyezésre. 
 
Határid ő: azonnal   
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
1265/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Horváth Mihály út 3. sz. 
alatti társasház Dózsa téri bejárata előtt „Megállni tilos” alatta „padka” kiegészítő tábla 
alkalmazásával a megállás kerüljön megszüntetésre.  
 
Határid ő: azonnal   
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
38. napirendi pont 
 Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy 
 részének felhasználásáról  
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását ezért 
az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1266/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pécsi Sándor utca 
zúzalékkal történő javításával a GEOGÉP Építőipari Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, 2413/2. 
hrsz) bízza meg bruttó 323.564,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Szinyei András 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 323.564,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal  (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
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39. napirendi pont 
 Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag 
elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1267/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2738/10 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, 
Kastélykert u. 8. számú társasház előtt 1 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 1 
db gömbmeggy növény beültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Balassi Bálint úti közterületen. 
 
Határid ő: 2014. december 30. (fakivágási kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
1268/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 177/5 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Bercsényi út 
45. ingatlan előtt lévő 3 db meggyfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 3 db 
gömbkőris növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan,  Rákóczi úti közterületen. 
 
Határid ő: 2014. december 30. (fakivágási kérelem benyújtására)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
1269/2014. (XII. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja 
önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/33 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Horváth 
M. u. 8. számú társasház előtt 1 db díszalma fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 
1 db hársfa növény beültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Horváth M. úti közterületen. 
 
Határid ő: 2014. december 30. (fakivágási kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 00 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 
 

 KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ MARJÁN JÁNOS 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes városfejlesztési bizottsági tag           


