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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. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István  bizottsági elnök 
Bagi Miklós  bizottsági tag    
Köves Gábor Nándorné  bizottsági tag  
Marján János     bizottsági tag (később érkezik) 
Palik Józsefné    bizottsági tag   
 

     Kondek Zsolt           képviselő, állandó meghívott 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Kovács Éva   aljegyző 
dr. Veres András    ügyvéd 
dr. Szabó Ildikó   hatósági irodavezető 
Schósz Gabriella     településfejlesztési osztályvezető 
Tóth Ivett    pályázati osztályvezető 
Simon Tamás    gondnoksági osztályvezető 
Philipp Frigyes   főépítész 
Gulyás Katalin   városi főkertész 
Szép Éva    belső ellenőr 
Smidné Vereb Julianna   Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója 
Soós Péter   Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és   
   Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető  
   igazgatója 
Antalóczy Péter   Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület elnöke 
   
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 
Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Köves Gábor Nándorné  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné  bizottsági tagot a jegyz őkönyv 
aláírójaként. 
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Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő pontokon túl a bizottság 
vegye fel napirendjei közé az alábbi előterjesztéseket:  

 
Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. által igénybe veendő folyószámlahitel-keretről 
  
Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére a 2015. évben 
sporttámogatás igénybevételéhez nyújtandó támogatásról 
  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület bontási munkáival kapcsolatos 797/2013. 
(X. 31.) és 799/2013. (X. 31.) számú képviselő testületi határozatok módosításáról 
  

Papp István bizottsági elnök 
Javasolta 5 perc szünet tartását, a felvett napirendi pontok áttekintésére. 
 
Megérkezett Marján János bizottsági tag. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megállapította, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1133/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. november 26-i nyílt ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási 
Tanácsába történő tag delegálásáról, a társulás elnökének megválasztásáról, a 
társulási megállapodás módosításáról és Kerekharaszt Község Önkormányzata 
csatlakozásáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról, 
felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és 
a társasági szerződés módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 
bérleti szerződés módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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5. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálatáról 

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

átvételéhez kapcsolódó döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
7. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 
 (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 
  
8. Előterjesztés Hatvan Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
9. Tájékoztató Hatvan város 2015. évi virágosítási- és fásítási tervéről 
 (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

 
10. Előterjesztés a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés a közterületi használati díjak felülvizsgálatáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés tűzifa karitatív szervezet részére történő adományozásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
13. Előterjesztés a szociális feladaton belüli költség-átcsoportosításról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés a Hatvani Vasútállomás téli síkosság, és hó mentesítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által üzemeltetett műfüves 

futballpályák karbantartásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
18. Előterjesztés az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére 

sporttámogatás igénybevételéhez nyújtandó támogatásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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21. Előterjesztés Hatvan város egészségfejlesztési koncepciójáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
22. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata közművelődési koncepciójáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
23. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
24. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
25. Előterjesztés a 2014. évi intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés a Werbőczy szobor díszvilágításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés gyalogos- és kerékpárút tervezési munkájának megrendeléséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés a Bátor Tábor Alapítvány által kért tulajdonosi hozzájárulásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
29. Beszámoló a 2014. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
30. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
31. Előterjesztés a gyermekorvosi rendelők és védőnői szolgálat épületében 

betörésjelző riasztórendszer kiépítésével kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
32. Előterjesztés a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújításával összefüggő 

kiegészítő munkák megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
33. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 

Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben szükségessé váló 
közbeszerzési eljárások megindításáról  

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

34. Előterjesztés „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani 
városrészben” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Előterjesztés „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén” című pályázat 
bővítéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
36. Előterjesztés referencia szerződés megkötéséről szóló határozat módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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37. Előterjesztés könyvvizsgálati szakértő kiválasztása az épületenergetikai projekteknél 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
38. Előterjesztés ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
39. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázat fenntartási időszakára 
vonatkozó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

40. Előterjesztés projektmenedzsment szolgáltatás tárgyú szerződések felmondásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
41. Előterjesztés a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén” elnevezésű 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás indításáról projektmenedzsment 
szolgáltatás megrendelése tárgyában  

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
42. Előterjesztés a "Székely utca felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák 

megrendelése" tárgyú  közbeszerzési eljárásban  meghozandó döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
43. Előterjesztés a "Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok 

beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
44. Előterjesztés az "Újhatvani Római Katolikus  Általános Iskola felújításához 

kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
45. Előterjesztés Szabadság úti forgalomtechnikai küszöb telepítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
46. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

47. Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
48. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
49. Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Kft. által igénybe veendő folyószámlahitel-keretről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
50. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére a 2015. 

évben sporttámogatás igénybevételéhez nyújtandó támogatásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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51. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület bontási munkáival kapcsolatos 
797/2013. (X. 31.) és 799/2013. (X. 31.) számú képviselő testületi határozatok 
módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Határid ő: 2014. november 26. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      

               
                               
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási  Társulás Társulási 
Tanácsába történ ő tag delegálásáról, a társulás elnökének megválaszt ásáról, a 
társulási megállapodás módosításáról és Kerekharasz t Község Önkormányzata 
csatlakozásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Október 12-én voltak a helyi önkormányzati választások. Több környező településen változott a 
polgármester személye. A Társulási Tanács akként működik, hogy delegált polgármesterek 
látják el benne a tagi feladataikat. Annak érdekében, hogy hatályos okirataink legyenek, és 
érvényes határozatokat tudjon a Társulási Tanács hozni, szükséges átvezetni a megváltozott 
polgármesterek személyét, Ez egy fontos kérdés, amely miatt a 2014. december 10-én 
Társulási Tanács lesz összehívva. 
Következő fontos pont, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzata kijelentette azon szándékát, 
testületi határozat formájában, hogy tagként kíván csatlakozni a társuláshoz. A jogszabály 
értelmében minden évfordulóval lehet ezt megtenni, tehát 2015. január 1-jével tudjuk majd őt 
csatlakozó tagként felvenni a társulásba. Ennek megfelelően szólnak a határozati javaslataink. 
A mellékletben látható a Társulási megállapodást módosító okirat, érdemi változás nincsen 
benne, az átvezetések történtek meg. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1134/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról, a társulás 
elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás módosításáról és Kerekharaszt Község 
Önkormányzata csatlakozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja akként határoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján, és a társulási megállapodás V. 
résznek 1. pontjában meghatározottak figyelembevételével a társulási tanácsba Horváth 
Richárd polgármestert - 3000 Hatvan, Kölcsey utca 72. szám alatti lakost - delegálja.  
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Határid ő: azonnal 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
1135/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról, a társulás 
elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás módosításáról és Kerekharaszt Község 
Önkormányzata csatlakozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja akként határoz, hogy a társulási tanácsülés soron következő ülésén 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése 
alapján, és a társulási megállapodás VI. résznek 1. pontjában meghatározottak 
figyelembevételével a társulási tanács elnökének Horváth Richárd polgármestert javasolja 
megválasztani.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási 
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határid ő: soron következő társulási tanácsülés 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
1136/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról, a társulás 
elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás módosításáról és Kerekharaszt Község 
Önkormányzata csatlakozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja akként határoz, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás társulási megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 
jelen határozat melléklete szerint tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács 
tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja, és társulási megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét aláírja. 
 
Határid ő: soron következő társulási tanácsülés 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
1137/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról, a társulás 
elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás módosításáról és Kerekharaszt Község 
Önkormányzata csatlakozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társuláshoz csatlakozzon Kerekharaszt Község Önkormányzata. 

A képviselő-testület elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára nézve teljes egészében 
kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társulási megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: a társulási tanács soron következő ülése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának mód osításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Az előzmények ennél a napirendi pontnál is hasonlóak, itt is december 10-én lesz Társulási 
tanácsülés. 
Tetszenek látni a meghívókat. Ehhez egy észrevételem lenne, hogy majd a 3. napirendi pontnál 
a Társulási tanács ülésén a 2015. évi költségvetést nem fogja tárgyalni, tekintettel arra, hogy 
annak elkészítése még folyamatban van. Amint az rendelkezésre áll, természetesen a bizottság 
elé fog kerülni. 
Amiben a Társulási Tanács határozatot fog hozni, az a társulási megállapodás módosítása. 
Az előző hónapban megtartott képviselő-testületi ülésen Hatvan már döntött arról, hogy Hatvan 
város polgármesterét delegálja a Társulási Tanácsba és elnöknek javasolja. Így az 1. és 2. - 
meghívóban szereplő - napirendi pontok tekintetében határozatot nem kell hoznunk. A 4-ben 
lesz az érdemi döntés, ami a társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt okiratát 
fogadja el, ezáltal lesz a társaságnak hatályos okirata. 
 
Papp István bizottsági elnök 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1138/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási 
megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jelen határozat 
melléklete szerint tartalommal elfogadja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy társulás társulási tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzatának képviseletében 
a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 
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gyakorolja, és a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
aláírja. 
 
Határid ő: soron következő társulási tanácsülés 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási  és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott támogatás  jogcímének módosításáról, 
felügyel őbizottsági tag lemondásáról, új felügyel őbizottsági tag megválasztásáról és a 
társasági szerz ődés módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Pontonként egy pár kiegészítést tennék. 
Támogatás jogcímének módosítása: az előző hónapban megtartott testületi ülésen már a 
testület döntött arról, hogy a korábban 30 millió forint összegben nyújtott támogatási jogcímet 
közös megegyezéssel tagi kölcsönre módosítja, annak érdekében, hogy a társaság könyveiben 
és az önkormányzat nyilvántartásában egységes legyen a korábban átadott két összegnek a 
jogcíme, a 30 millió és a 20 millió forint tekintetében. Ezért úgy gondoljuk, hogy ezen összeget 
is indokolt tagi kölcsönné minősíteni. A nyilvántartásokon történő átvezetéseken túl fontos 
szempont, hogy ezáltal a társaság az önkormányzat részére visszafizetési kötelezettséget kap, 
tehát nem támogatás megelőlegezéseként, hanem kölcsönként tartjuk nyilván a Kft. és a mi 
könyveinkben is. 
 A másik napirendi pontban pedig, a Kft. a folyamatos működése érdekében folyószámlahitelt 
kénytelen felvenni pénzintézettől. Ennek a folyószámlahitel felvételnek az a célja, hogy a 
kialakult szállítói tartozásokat tudja kezelni a cég, és ahogy folyamatosan jönnek a bevételei, ez 
vissza tud töltődni erre a számlára. A tevékenység speciális volta miatt 3 hónap mindig egy 
nehéz időszak, amikor a számlák kimennek, és a teljesítések megtörténnek. Részben az 
átmeneti időszakban történő likviditásnak a biztosítása érdekében, részben pedig meglévő 
kötelezettségek teljesítésére használhatja fel a cég az igénybe veendő folyószámlahitelt. A 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. a számlavezető pénzintézete, folyamatban van az előzetes 
minősítés. Előzetes információk szerint december közepére tudja a K&H biztosítani az 50 millió 
forintos folyószámlahitel-keretet.  
Annak érdekében, hogy addig az időpontig a közfeladat ellátása folyamatos és biztonságos 
legyen 19 és fél millió forint tagi kölcsön nyújtása szükséges. A szerződésben látható, hogy a 
visszafizetési határidő nagyon rövid, tehát december 31-ig vissza kell fizetnie a Kft.-nek az 
önkormányzat részére ezt az összeget. Ennek a tagi kölcsönnek a visszafizetését a társaság 
részére biztosítandó K&H-s folyószámlahitel fogja biztosítani. A cég csakis a 
kötelezettségállományának rendezésére és szállítói tartozások fizetésére fordíthatja. 
Felügyelőbizottsági a változás: Hatvan és Jászfényszaru, amikor a Kft. megalakult, mint két 
többségi tulajdonos megállapodott, hogy a vezető tisztségviselői testületnek minősülő felügyelő 
bizottságba hatvan és Jászfényszaru mindig delegál tagot. Zsámboki Sándor 
felügyelőbizottsági tag lemondott ezen tisztségéről. Ugyanakkor Jászfényszaru Város 
Önkormányzata határozatában Sándor Sándor tagot javasolja felügyelőbiztossági tagként. E 
tekintetben a Kft. taggyűlése fog majd érdemi határozatot hozni, de ahhoz, hogy a Hatvant 
képviselő polgármester tudjon érdemben szavazni, szükséges felhatalmazással rendelkeznie 
ezen napirendi pont tekintetében. 
A felügyelő bizottsági tag ideje igazodik a korábban már a cégben levő felügyelőbizottsági tagok 
mandátumához, így majd egyszerre kell valamennyit újra választanunk. 
Itt is a változásokra tekintettel fontos, hogy egységes szerkezetű, hatályos társasági 
szerződése legyen a Kft.-nek. Erről szól a következő javaslat, mely szerint a változásokat 
átvezetjük a társasági szerződésen, a taggyűlés a december 10-én megtartandó taggyűlésén 
határozatával majd elfogadja és utána tudjuk a cégbíróság részére benyújtani. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Sok mindent megtudtunk, de nekem azért vannak kérdéseim. 
Mi van az igényelt támogatással, a hulladékszállítási közszolgáltatással összefüggő kölcsönök 
kompenzációjával? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A rendelkezésre álló információk szerint jövő héten lesz kormány előterjesztésen a benyújtott 
támogatásnak az elbírálása. Információm szerint komoly ígéret van arra, hogy ez folyamatban 
van, nem helyi kérdés, országos kérdés, és nyilván a döntéshozatali folyamatot ilyen esetben 
ez lassítja, mert nem csak Hatvan tekintetében kell dönteni, hanem nagyon sok hasonló cég 
tekintetében. A tegnapi információnk az, hogy talán decemberben lesz erről is döntés. Nyilván, 
ha ezt megkapja a cég, akkor valamennyi meglevő kötelezettségét rendezni tudja, tehát olyan 
mértékű ennek a kompenzációnak az összege, amely lehetőséget ad arra, hogy mind a tagi 
kölcsönöket, mind pedig a szállítói tartozásokat tudja belőle rendezni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A tagönkormányzatok még mindig nem vállalnak benne semmit? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az ügyvezetés már megkereste a tagönkormányzatokat, december 10-én tartunk taggyűlést. 
Ezen a taggyűlésen a gazdasági vezetőnek feladatként van meghatározva, hogy készíteni kell 
egy aktuális gazdasági egyenleget a cég működéséről, ahol a napi feladatokról, illetve a 
fennálló kötelezettségállományról tájékoztatni kell. Készít az ügyvezetés egy külső szakértő egy 
olyan táblázatot, kimutatást, ami szerint az lesz településenként lebontva, hogy mennyit kellene 
fizetnie az adott településnek ahhoz, hogy legalább nullára kijöjjön az elvégzett szolgáltatásnak 
az ellenértéke. Nyilván van közötte különbözet. Azt szeretnénk, hogyha azt a különbözetet, amit 
az adott település kellene, hogy fizessen és fizet, ezt a különbözetet kellene az adott 
önkormányzatnak a közfeladat ellátása érdekében ide adnia a Kft.-nek, mert a Kft. elvégezte és 
folyamatosan végzi a szolgáltatást. Folyamatban van, december 10-én erről is tájékoztatva lesz 
a taggyűlés. A Kft. tekintetében a jogi szabályok szerint a taggyűlés hozhat olyan határozatot, 
amit a tag számára esetleges kötelezettséget jelent, ez majd ott lesz eldöntve. 
Többe kerül a költség, mint ami ellenérték a másik oldalon befolyik. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Így helyre jön a vállalkozás. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A szolgáltatás ellenszolgáltatás, ha egyensúly van, akkor a nulla ki tud jönni. 
Még egyet had tegyek hozzá. Az elmúlt hetekben, már nagyon előre haladtak a hulladék 
pályázat keretében történő megvalósítások, tehát az új hulladékszállító járművek forgalomba 
helyezése meg fog történni vagy decemberben, vagy januárban. Már megírtam rá a bérleti 
szerződést, ami szerint a hulladékos társulás a Kft.-nek átadja a vadonatúj hulladékszállító 
járműveket. Ez azt jelenti, hogy a cég napi életét könnyítve nem lesz annyi szervizköltség, nem 
lesz annyi gázolajköltség. Tehát egy stabilabb, biztonságosabb, olcsóbb működés lesz, mint 
ami most van. Ez egy előrelépés lesz megint, a költségeket tudjuk csökkenteni. 
 
Marján János bizottsági tag 
A beszedésekről beszélgettünk a múltkor. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A beszedés esetében több fokozatról beszélünk. Ez egy nehéz döntés, mert gyakorló 
ügyvédként mindig mérlegelni kell, hogy mi költségbe kerül és mik az eredményei annak a 
munkának, amit befektetünk egy ilyen pénzbehajtásba. Először egy egyenlegközlő megy ki a 
nem fizetők részére. Ez egy udvariasabb felhívás arra, hogyha elfelejtette, fizetgessen. Ez még 
csak a számlának a melléklete, külön pénzünkbe nem kerül. Ha már ajánlott tértivevénnyel 
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felszólítjuk annak a költsége 800,- Ft. Itt meg kell néznünk azt, hogyha valaki 3-4.000,- Ft-tal 
tartozik és 800,- Ft-ot fizetünk, és mégsem fizet, akkor megnöveltük 800,- Ft-tal a költségeinket. 
Most 10.000,- Ft-ban határoztuk meg azt a kötelezettség állományt, amire már ez a felszólító 
levél menjen. Ha ez sem vezet eredményre, átadhatjuk a NAV-nak végrehajtásra, melynek a 
költsége 5.000,- Ft, tehát már 5.800,- Ft-nál tartunk. A munka, a papír, és egyéb költségek. 
Ennyiben van, hogy esetlegesen ő be tudja hajtani az összeget. Nagyobb összegek behajtása 
is nehézkesen megy. 
Jó a kérdés van vele foglalkozva, egyeztetünk minden héten a kintlévőségekről, de nem ez a 
megoldás szerintem, mert az eredmény, a megtérülés nagyon kevés. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak a precedens miatt. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Precedens van. A korábbiakhoz képest napi, heti szintű egyeztetés, abszolút korrekten 
feldolgozva látszik, hogy kik a nem fizetők. Nyilván azoknál az önkormányzatoknál kellene majd 
az ügyvezetésnek, vagy a taggyűlésnek erőteljesebben odahatni, hogy az elvégzett munkát ki 
kell fizetni. 
Vívja meg az ottani község a saját maga belső dolgát, mert az idegen jogi személy a 
közszolgáltatási szerződés alapján köteles a szolgáltatást elvégezni, aminek az ellenértéke 
nincs kifizetve. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csoportos beszedés? 
 
Soós Péter ügyvezet ő igazgató 
Az előző negyedévtől működik. 
 
Marján János bizottsági tag 
Erről tájékoztatva van a lakosság? 
 
Soós Péter ügyvezet ő igazgató 
A számla mellékleteként, a hátoldalán fel van tüntetve. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A módosító indítványt elnök úr szíveskedjék ismertetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés az alábbi 2. határozati javaslattal, valamint jelen módosító indítvány mellékletét 
képező tagi kölcsönszerződéssel egészüljön ki: 
 
„2. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja 2014. 
december 31. napjáig 19.500.000-, Ft, azaz Tizenkilencmillió-ötszázezer forint összegű tagi 
kölcsönt nyújt a társaság részére működési költség finanszírozása céljából a jelen határozat 
mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
 
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2014. december 31. napja. 
 
A tagi kölcsön pénzügyi fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat folyószámla-hitel kerete  
terhére biztosítja. 
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Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. november 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a módosító indítványt szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1139/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról, felügyelőbizottsági tag 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést és Elnök úr javaslatára az alábbi  
 

módosító indítványt 
teszi: 
 
Az előterjesztés az alábbi 2. határozati javaslattal, valamint jelen módosító indítvány mellékletét 
képező tagi kölcsönszerződéssel egészüljön ki: 
 
„2. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja 2014. 
december 31. napjáig 19.500.000-, Ft, azaz Tizenkilencmillió-ötszázezer forint összegű tagi 
kölcsönt nyújt a társaság részére működési költség finanszírozása céljából a jelen határozat 
mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
 
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2014. december 31. napja. 
A tagi kölcsön pénzügyi fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat folyószámla-hitel kerete 
terhére biztosítja. 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. november 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés határozati javaslatait szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1140/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott 
támogatás jogcímének módosításáról, felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére a közszolgáltatás 
működőképességének fenntartása érdekében, pályázati támogatás előlegek céljából támogatás 
jogcímén átadott 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint összeg jogcímét módosítja akként, hogy 
azt Hatvan Város Önkormányzata tagi kölcsön jogcímén a jelen határozat mellékletében 
meghatározott tagi kölcsönszerződés szerint nyújtja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. november 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1141/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott 
támogatás jogcímének módosításáról, felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági 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 (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, 
hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja elfogadni Zsámboki Sándor 5126 
Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9.  szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségről való 
lemondását és igennel szavaz Sándor Sándor 5126 Jászfényszaru, Honvéd utca 25. szám alatti 
lakos felügyelőbizottsági taggá történő megválasztására a társaság e tárgyban tartandó 
taggyűlése napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra akként, hogy a 
felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látja el.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági 
jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1142/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott 
támogatás jogcímének módosításáról, felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új 
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felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági 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 (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság társasági szerződésének módosításáról a jelen határozat mellékletében 
meghatározott tartalommal. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági 
jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felel ősségű Társasággal kötött 
bérleti szerz ődés módosításáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
A bérleti szerződést Hatvan Város Önkormányzata és a Közétkeztetési Kft. kötötte. A bérleti 
szerződés módosítását az tette indokolttá, hogy a korábbi szerződés nem tette lehetővé a Kft. 
részére azt, hogy az általa bérbe vett helyiségeket, illetve azok egy részét albérletbe adja. A Kft. 
számára több olyan megkeresés érkezett az elmúlt időszakban, hogy rendezvény céljából rövid 
időtartamra 3. személy részére lehetőség lenne árbevétel szerzés érdekében ezen helyiségeket 
hasznosítani, de bérleti szerződés rendelkezési hiányában az ügyvezetés ezt nem tudta 
megtenni. Annak érdekében, hogy jogszerűen tudja az albérleti szerződést a Közétkezetési Kft. 
megkötni a 3. személy igénybevevőkkel, és hogy az általuk fizetett albérleti díj jogszerűen 
tudjon a könyvelésbe nyilvántartásra kerülni, szükséges módosítani a bérleti szerződést. 
Az albérlő vonatkozásában valamennyi bérlői kötelezettség fennmarad. Az 5.9 pontban 
vastagon szedve látható, hogy az albérlő által a jövőben ott végzendő tevékenységre szigorú 
kártérítési felelősség vonatkozik. Ha kárt okoz, akkor a bérbeadó részére köteles a kárt 
megtéríteni, hiszen a bérbeadó ebben a jogviszonyban a Kft. lesz. 
Ezek rövid időszakra vonatkozóak, általában egy-egy rendezvényre, de a cég most is stabil 
likviditását talán még egy kicsit fogja javítani az innen származó árbevétel. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ezt teljesen értem, nincs is ezzel semmi gondom. 
Az 5.2 pontban olvasom, hogy „Nem adhatja a Bérlő albérletbe olyan személynek a 
Bérleményt, aki ellen a Bérbeadó kifejezetten tiltakozik.” 
Kérdésem, hogy milyen kritériumok esetén szándékozik a bérbeadó kifejezetten tiltakozni? Ez 
szubjektív elbírálás lesz, vagy fel tudunk állítani, valami objektív szempontot? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Szerintem az élet fogja majd ezt a kérdést tartalommal megtölteni, de hogyha egy úgymond 
veszélyesebb rendezvény, ahol a meglévő vagyon és a bérlő által bérbe vett eszköztárnak az 
absztrakt veszélye fennállhat, egy olyan házibuli, vagy egy olyan koncert… nyilván nem egy 
házasságkötésre, vagy egy keresztelői vacsorára gondolunk. Úgy gondolom, hogy a 
vagyonvédelem érdekében szükséges egy olyan szempontrendszer, ami alapján esetlegesen 
szűrni tudjuk az oda nem illő tevékenységeket. Azért került bele ez a pont.  
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Kidolgozásra kerül ez a szempontrendszer? Mert ez, hogy „kifejezetten tiltakozik”, 
mérhetetlenül taszító dolog számomra. Ki vagy mi ellen tiltakozunk? Objektív vagy szubjektív 
lesz a megállapításunk? 
Ha már ezt leírtuk, akkor úgy gondolom, hogy egy szempontrendszert érdemes lenne majd 
hozzácsatolni, mert nem hiszem, hogy mondjuk egy óvodai konyhán házibulit fognak rendezni. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Pont az ilyennek a kiküszöbölésére szükséges, ami életidegen az adott egységtől. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
De akkor ezt írjuk le. Ezt az egységet erre tudom kiadni, ezt pedig erre nem tudom kiadni. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Javaslom, hogy a cég ügyvezetése, ha majd áttekinti a bérleti szerződésben azokat a 
helyiségeket, amire ilyen igény volt, akkor legyen szíves egy olyan mértékrendszert, 
szempontrendszert kidolgozni, ami alapján tudjuk ezt minősíteni, kezelni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Teljesen egyértelmű lesz annak számára, aki ki szeretné venni, hogy milyen feltételekkel, 
milyen rendezvényre veheti ki. De ez, hogy tiltakozunk, ez úgy gondolom, hogy egy tág dolog, 
részemre kicsit taszító is. 
Tehát ha hozzákerül a szempontrendszer, akkor semmi kifogásom ellene. 
 
Papp István bizottsági elnök 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1143/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti szerződés módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. 
július 24. napján a konyhaként és étkezőként működő ingatlanrészek tárgyában megkötött 
bérleti szerződést a jelen határozat mellékletét képező okirat szerint módosítja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. november 28. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormán yzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálatáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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dr. Kovács Éva aljegyz ő 
A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint Hatvan Város Önkormányzata köteles ilyen 
megállapodást kötni a Nemzetiségi Önkormányzattal. Ez a megállapodás már korábban 
megkötésre került, de a törvény szerint kötelesek vagyunk minden évben ennek a 
megállapodásnak a rendelkezéseit felülvizsgálni. Megtörtént a felülvizsgálata és átvezetésre 
kerültek rajta a választások következtében bekövetkezett változások, valamint az Áht. 
rendelkezéseinek a változásai. 
 
Papp István bizottsági elnök 
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  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1144/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről 
és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokra vonatkozóan 2012. január 26-án megkötött 
együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről 
és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokra vonatkozóan együttműködési megállapodást 
köt a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. november 30. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
átvételéhez kapcsolódó döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ehhez az előterjesztéshez is szükséges módosító indítványt tenni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztéshez az 
alábbi  

módosító indítványt 
teszi: 

 
Az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező megállapodás „IV. Egyéb 
rendelkezések” pontjának Záradéka helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
„Záradék: 
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A megállapodó felek az Átadó éves költségvetési beszámolójának elkészítése során, de 
legkésőbb 2015. február 28-áig felülvizsgálják a közfeladat ellátására biztosított támogatás 
mérlegforduló nappal történt felhasználását, amelynek eredményeként a 2014. évi dologi és 
személyi előirányzatok rendelkezésre álló, fel nem használt része átadásra kerül átvevő 
részére.” 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a 
módosító indítvány elfogadását és szavazásra bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1145/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és Elnök úr javaslatára az alábbi  
 

módosító indítványt 
teszi: 
 
Az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező megállapodás „IV. Egyéb 
rendelkezések” pontjának Záradéka helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
„Záradék: 
A megállapodó felek az Átadó éves költségvetési beszámolójának elkészítése során, de 
legkésőbb 2015. február 28-áig felülvizsgálják a közfeladat ellátására biztosított támogatás 
mérlegforduló nappal történt felhasználását, amelynek eredményeként a 2014. évi dologi és 
személyi előirányzatok rendelkezésre álló, fel nem használt része átadásra kerül átvevő 
részére.” 
 
Papp István bizottsági elnök 
A módosító indítvány figyelembe vételével javasolta a határozati javaslat elfogadását és 
szavazásra bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1146/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot - a módosító indítvány figyelembe vételével -  
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 849/2014. (XI.14.) számú 
határozata melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum által ellátott közművelődési közfeladatok tárgyában az átadás-átvételi megállapodás 
aláírására, azzal, hogy a megállapodó felek 2014. december 31-ig vizsgálják felül a közfeladat 
ellátására biztosított támogatás 2014. november 30-ig történő felhasználását, melynek 
eredményeként a 2014. évi dologi és személyi előirányzatok fel nem használt része átadásra 
kerüljön átvevő részére. 
 
Határid ő: azonnal (átadás-átvételi dokumentumok aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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7. napirendi pont 
Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosu lásáról 
 (Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Philipp Frigyes f őépítész 
Tavaly a testület elég részletes első tájékoztatót kapott, ahhoz képest lényegi változás nincs. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a tájékoztató 
tudomásul vételét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  Polgármester úr el őterjesztésében 
megtárgyalta a településrendezési eszközök hatályos ulásáról szóló tájékoztatót és azt a 
szóban kiegészített írásbeli el őterjesztésnek megfelel ően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
8. napirendi pont 

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

 
Philipp Frigyes f őépítész 
Tavaly erről is szintén nagyon részletes tájékoztatót kapott a testület. Annyi változás történt, 
hogy a kormány döntött, hogy a járás székhely településeken is megkezdik állami forrásból, 
100%-os intenzitással ezeknek a stratégiáknak a felülvizsgálatát. Közbeszerzés alatt van 
éppen, ha annak vége, akkor kezdődik az érdemi munka. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1147/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Integrált 
Városfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
 
9. napirendi pont 

Tájékoztató Hatvan város 2015. évi virágosítási- és  fásítási tervér ől 
 (Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Gulyás Katalin f őkertész 
A terv az elején tartalmazza az ez évi munkákat a virágosítás és fásítás terén, az egyetemmel 
való együttműködést, a „Fák éve” Hatvan programról beszámolót. 
Pénteken lesz a „Virágos Magyarországért” verseny díjkiosztója, ahol a város díjat fog átvenni. 
A jövő évi tervet az ez évi munka, illetve a képviselők, a lakosság kérése alapján készítettük el. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönetemet szeretném kifejezni az igényesen összeállított jövő évi tervért, remek fotókkal 
kiegészített anyag. Köszönöm a lakosság nevében is munkáját. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a tájékoztató 
tudomásul vételét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  Polgármester úr el őterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város 2015. évi virágosítási- é s fásítási tervér ől szóló tájékoztatót és azt a 
szóban kiegészített írásbeli el őterjesztésnek megfelel ően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatár ól  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ezt is szeretném megköszönni, mert nagyon sokan igénybe veszik, és mivel nincs infláció, ezért 
örömmel támogatom, hogy maradjon ugyanaz az ár, mert nagyon népszerű, sokan veszik 
igénybe, Hatvanban a parkolást nagyon elősegíti. Köszönöm a polgárok nevében, hogy így ezt 
meg lehetett csinálni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1148/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Kártya díjának 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Hatvan Kártya kiállítására és 
érvényesítésére vonatkozó díjakat és úgy dönt, hogy a 2015. évre vonatkozóan a díjakat nem 
módosítja. 
 
Határid ő: 2015. január 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a közterületi használati díjak felülvizs gálatáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Itt sem történt emelés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1149/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közterületi használati díjak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. évben a közterület 
használati díjat nem emeli meg.  
 
Határid ő: 2014. december 31.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés t űzifa karitatív szervezet részére történ ő adományozásról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ezt a fát ki fogjuk osztani a Máltai Szeretetszolgálat segítségével. 
Sokan igényeltek és folyamatos lesz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1150/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tűzifa karitatív szervezet 
részére történő adományozásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületről kivágott, illetve az általa 
megvásárolt tűzifát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hatvani csoportja (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; adószám: 19025702-1-43; képviseli: Tóth Zsolt Ágoston 
csoportvezető) részére adományozza a határozat mellékletét képező szerződés alapján azzal, 
hogy azt a városban élő rászoruló családok számára tűzifaként ossza szét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
adományozási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 15. (az adományozási szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a szociális feladaton belüli költség-átc soportosításról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1151/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális feladaton belüli 
költség-átcsoportosításról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város 2014. évi költségvetéséről 
szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében megállapított szociális szakfeladaton belül a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás feladatról 3.500.000,- azaz Hárommillió-ötszázezer 
forintot közfoglalkoztatás személyi kiadására, 500.000,- azaz Ötszázezer forintot munkabér 
járulékaira, és 2.000.000,- azaz Kettőmillió forintot közfoglalkoztatás dologi jellegű kiadásaira 
átcsoportosít. 
 
Határid ő: 2014. december 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 

14. napirendi pont 
Előterjesztés  Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi bels ő ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1152/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 2015. 
évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Vasútállomás téli síkosság, és  hó mentesítésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Van egy szerződésünk a MÁV-val ere vonatkozóan. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1153/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti, és működési szabályzatáról szóló 35/2010 (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Vasútállomás téli síkosság, és hó 
mentesítési feladatának elvégzésével Hegedűs Richárd egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Bartók B. út 1/a.) bízza meg 550.000,- Ft +ÁFA /hó átalány összegben, 2014. 
december 01. 0.00 órától 2015. március 31. 24.00 óráig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. között 2014. június 18-án 
megkötött támogatási szerződés alapján rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. november 28. (a vállalkozói szerződés aláírására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gondnokság útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által üzeme ltetett m űfüves 
futballpályák karbantartásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1154/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti, és működési szabályzatáról szóló 35/2010 (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Szent István Általános Iskolában 
és a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolában lévő műfüves futballpályák karbantartási feladatának 
elvégzésével a Cornus Kert Kft.-t (székhely: 2117 Isaszeg, Gyöngyharmat út 1.) bízza meg 
455.000,- Ft + ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a gondnoksági keret terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. november 30. (megrendelésre)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gondnokság útján 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szó ló 27/1997. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 



 

 

682 
 

 

dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A hulladékos pályázattal szeretném kezdeni. Azért kezdem ezzel, mert az adómérték 
emelésénél kedvezményben részesül az, aki a szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe belép. Ez 
a rendszer, ez a gyűjtési mód jelenleg még nem áll rendelkezésre, azonban a rendelet úgy 
került megfogalmazásra, hogy aki ebben az évbe lenyilatkozza azt a szándékát, hogy ő ebbe a 
rendszerbe belelép, az az idén hatályos adómértéket fizeti. Tehát annak kvázi nem emelkedik. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És mi van a panelházakkal, a társasházakkal? Az hogy fogja ezt megoldani? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Közgyűlés meghatározza. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Összeülnek, megbeszélik. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tehát csak annak lesz adóemelés, aki nem szándékozik belépni ebbe a szelektív 
hulladékgyűjtési rendszerbe, vagy aki ezt nem nyilatkozza le. 2016-ban visszamenőleg 2015-re 
nem fogunk foglalkozni. 2016-tól azonban, a rendszer rendelkezésre állása idején, már tény 
alapján fogjuk az adót kivetni. Tehát aki ebbe a szelektív hulladékgyűjtési rendszerbe belelép, ő 
a csökkentett adót fogja fizetni, tehát a jelenlegi adómértéket, aki nem annak viszont ez az adó 
megemelésre kerül. Tehát ez mintegy ösztönző módszer arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtést 
a lakosság vegye figyelembe, mert hiába lesz itt a rendszer, ha a lakosság ebbe nem fog részt 
venni olyan mértékben, akkor ez nem fogja beváltani a hozzáfűzött reményeket. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Hogyan szerez majd róla tudomást a lakosság? Személyre szólóan, tehát mindenki fogja tudni, 
hogy jelentkezni kellene? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Személyre szólóan, az adóértesítővel ez ki fog menni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez lesz a jövő. Nyugat-Európában ez már természetes. Most is van egyébként, aki már 
szelektíven gyűjt. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nekem nem ezzel van a gondom, hiszen már kicsi korban erre tanítjuk a gyerekeket. Pusztán 
arra voltam kíváncsi, hogy hogyan fog erről tájékozódni Hatvan város lakossága. Mert 
hozhatunk mi rendeleteket, ha fogalma nincsen arról, hogy hol jelentkezzen, és mit csináljon. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ivett még elmondja a pályázatnak a tudatformálással kapcsolatos részét, amire jelentős 
anyagiak is rendelkezésre állnak. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
A szelektív hulladékgyűjtéses pályázattal kapcsolatban erre külön céggel van szerződésünk, 
akik készítik a szóróanyagokat, a hozzátartozó ismeretterjesztő anyagokat, de mielőtt 
bevezetjük a rendszert, azelőtt minden egyes település minden egyes polgárához el fog jutni. 
Részletesen be lesz mutatva, hogy melyik kukába milyen szemetet kel tenni, mindent 
részletesen meg fognak ismerni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Szelektíven sokan gyűjtünk már most is, legalábbis próbálkozunk. Mert aki oda hordja a 
szemetet, az látja, hogy nem igazán úgy történik ez a szelektív elhordás, ahogy kellene, meg 
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kell nézni a szelektív gyűjtő környékét, hogy hogy néz ki. Erre közmunkát szeretnék majd 
javasolni.  
Ezzel a pályázattal nagyon sok pénzhez fog jutni, aminek nagyon örülünk, de ha ez az alap 
nem így fog alakulni, akkor ez az egész nem ér semmit. Én már most lenyilatkoznám, sőt 10 
évvel ezelőtt lenyilatkoztam volna, hogy mi ebben részt veszünk, még anélkül is, hogy 17 %-ot 
kapnánk vagy fordítva. Ezen kellene változtatni és ehhez még több információ, vagy még több 
olyan anyag kellene, ami lakosságot meggyőzi arról, hogy a szelektív hulladékgyűjtés az nem 
szemétsziget. Ha valaki ezt megérti és támogatja, akkor vágjunk bele. 
Ez egy jó promóció lenne, hogy adunk a kommunális adójából kedvezményt annak, aki 
használja. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nyilván meg fognak szűnni a szelektív szigetek. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
A lakosság, minden egyes háztartás egyedileg fogja megkapni a szelektív gyűjtőedényeket és 
már ott külön fogja gyűjteni, és az új autók már frakciónként teszik bele. Most sokan beszélnek 
arról a városban, hogy hiába gyűjtik külön és viszik el szigethez, utána azt egybe öntik. Itt már 
teljesen mind a 4 frakció elkülönül. 
Ez az elképzelés és a lehetőség meglesz, hogy így gyűjtsük a szemetet. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mi 5 vagy 6 féle módon gyűjtjük, legalábbis a családom, most ha ezt négybe össze akarjuk 
nyomni, az nem biztos, hogy az lesz, amit akarunk csinálni. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Ez még kidolgozás alatt van. 
 
Marján János bizottsági tag 
Értem, de ezeket propagálni kell, előre kell menjünk, mert ha ez így nem működött, ami most 
van, pedig ez egy nagyon jó rendszer, tehát ha ezt jól működtette volna az, aki erre volt hivatott, 
akkor ennek is működnie kellett volna.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen, mert amikor vitték el mindent összeborogattak, ezt látta a lakosság. És most adunk nekik 
21 %-os emelést… nem tudom. Én ezt így nem tudom támogatni. Ehhez borzasztó széleskörű 
tájékoztatás kellene. 
 
Marján János bizottsági tag 
Azért mondom, hogy a kettőt nem kellene egybe mosni, mert a kommunális egy más történet. 
Az a véleményem, hogy az infláció mértékével mindig is emelni kellett volna a díjakat. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nekem is ez lett volna a következő, de még most a szelektívnél tartunk, úgyhogy ne menjünk 
előre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a 
rendeletmódosítás szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1155/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

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

Előterjesztés az építményadóról szóló 26/1995. (X. 26. ) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Itt van az előterjesztésben, hogy „a feladat ellátási kötelezettség növekedése, az egyéb 
források csökkenése miatt indokolt.” 
Milyen feladat ellátási kötelezettség növekedés és milyen forráscsökkenés van? A tervezett 21 
%-os adóemelés nem elfogadható szerintem, nagyon sok. 
2009-től nincs emelve? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen, 2009-ben volt utoljára építményadó emelve. Nem 21, hanem csak 10 %-os az adóemelés 
az építményadónál. 21 a magánszemélyek kommunális adója, de ott ösztönző jelleggel kerül 
bevezetésre, ahol a 17 % kedvezményt megkapva a jelenlegi adómértéket fizeti a polgár.  
Az építményadó esetében 10 %-os az emelés, meg kell nézni a környező településeknél, illetve 
végeztünk is kutatást ezen a területen, a hatvani adómértékek jelentősen alatta vannak a 
hasonló nagyságrendű településeknek, Gödöllő, Gyöngyös, Jászberény. 
A maximális adómérték 1.852,- Ft/adótárgy, az emeléssel is csak mintegy harmada kerül 
kivetésre a legmagasabb sávnak, a 660 Ft/év/m2.  
A feladatnövekedés azt jelenti, hogy a járási hivataltól visszakerülnek szociális ellátások. A 
járási hivatalnál ezt az állam 100 %-ban finanszírozta, hiszen a járási hivatalnak nincsenek saját 
bevételei, az önkormányzat esetében ez a finanszírozás már csak 70 % lesz, tehát a 30 %-ot 
hozzá kell tenni.  
Továbbá a költségvetési törvénytervezetben foglaltakból látszik, hogy a központi finanszírozás 
mértéke csökken. Pontos számokat még nem tudunk, de valószínűleg bevételnövekménnyel, 
illetve a kiadások csökkentésével ezt a felbomlott egyensúlyt vissza kell állítani, ennek az egyik 
eszköze az építményadónak a megemelése, aminek a megemelt mértékkel történő kivetése 
esetén mintegy 20 millió Ft többletbevételhez jut az önkormányzat. 
 
Marján János bizottsági tag 
Elég drasztikus volt ez az emelés 2009-ben, legalábbis a korábbiakhoz képest, mert ott is volt 
egy időszak, amikor elfelejtettek emelgetni. 
Kérdésem, hogy a szondáztatás a cégek felé megtörtént-e, van-e visszajelzésünk, vagy ezt 
most a nyakukba kapják? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ők erre már számítanak. 2009 óta nem volt emelés, a cégek erre már számítanak. 
 
Marján János bizottsági tag 
Tájékoztatva is vannak, behívtuk őket ilyen megbeszélésre? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Nem volt velük ilyen egyeztetés, de már kérdezgették, hogy lesz-e emelés, milyen mértékű 
emelés lesz. 
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Marján János bizottsági tag 
Azért szoktam azt mondani, hogy igazából, amikor emelésre van szükség, meg kell csinálni 
akkor amikor, mert most emelünk egy jelentőset, főleg ilyen inflációs környezetben, ami most 
van. Ha meg akkor csináltuk volna meg, amikor meg kellett volna apránként, akkor senkinek 
nem fájna a feje.  
Egy önkormányzat gazdálkodását ez nagyban befolyásolja, és én azt mondom, hogy ezt meg 
kell csinálni, csak kíváncsi leszek a cégek véleményére. Ki mennyire lesz ebben majd partner. 
Bízom benne, hogy – főleg a legnagyobb adózók – ezt nem úgy fogják venni, hogy egyszerre 
emelünk egy nagy tételt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1156/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az építményadóról szóló 

26/1995. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadid ő Sportegyesület részére 
sporttámogatás igénybevételéhez nyújtandó támogatás ról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Antalóczy Péter Hatvani Kézilabda és Szabadid ő Sportegyesület elnöke 
Szeretnék néhány kiegészítést tenni az egész pályázattal kapcsolatosan, tájékoztatni a 
bizottságot, hogy miről is van szó, mert az előterjesztésekből és beszélgetésekből nem azt 
vettem ki, hogy a bizottság tisztában van az egész pályázattal. 
2012-ben indult ez a kezdeményezés, az akkori polgármester Szabó Zsolt úr, illetve az 
önkormányzat részéről, hogy a megépítendő városi sportcsarnok ilyen formában un. TAO-s 
támogatásból finanszírozható, melyből kiemelt sportegyesületeket lehet támogatni. Ez úgy néz 
ki, hogy 30 % önrész mellett 70 % egyesületi támogatásból lehet építeni beruházásként 
sportcélú ingatlanokat. 
2013. április 30-ával adtuk be a pályázatot. Ebből lehet látni, hogy másfél éve folyik ez az egész 
előkészítő munka. Közben változtak a jogszabályok, közben változott nagyon sok minden, 
elbírálási szempontok változtak. Eredeti elképzelés az volt, hogy a megvásárolt terület 
önrészként beszámítható ebbe az egész projektbe. Nagyvonalakban és kerekítve a számokat 
most úgy néz ki, hogy a sportegyesület 700 millió forint támogatásba részesülne, és az önrész 
az durván 300 millió forint. Ebből 194 millió Ft-ot már megszavazott az önkormányzat ez év 
februárjában, és az önrész a terület felbecsült értéke. 
November 16-án vettük át elektronikusan azt a határozatot - elektronikusan történik a pályázat 
ügyintézése -, melynek az utolsó pontjában tájékoztattak bennünket, hogy önerőként a telek 
nem számít bele. 
Ez egy futó pályázat, az utolsó szakaszában van a bírálatnak, az utolsó hiánypótlásunk, 
gyakorlatilag itt 2 héten belül döntés születik. Hosszabbítani sem tudunk már, hétfőn legkésőbb 
le kell adnunk a hiánypótlást, azért van szükségünk erre a plusz 115 millió forintra. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Köszönjük szépen, csak ez nem az az előterjesztés. 
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Marján János bizottsági tag 
Két napirendről van szó. Volt egy kiegészítéses támogatásos is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tájékoztatást kaptunk az egészről. 
 
Antalóczy Péter Hatvani Kézilabda és Szabadid ő Sportegyesület elnöke 
Szeretném, ha elhangozna az is, hogy ha ez a pályázat megvalósul, pozitív elbírálásban 
részesül, akkor ezt az egészet kezelni kell, és a pályázati pénz nem ad arra lehetőséget, hogy 
egy ilyen pályázatot egy 1,5 milliós támogatású, éves szinten 5 milliós költségvetésből működő 
egyesület végig tudjon vinni. 
A pályázatban vannak bizonyos közreműködői költségek, de vannak olyan költségek például 
banki költségek, egyéb kötelezően előírt dolgok, könyvvizsgáló, stb., tehát egy apparátust kell 
létrehozni, amit a mi egyesületünk nem tud önerőből megoldani. Azért szerettem volna ebben a 
bizottságban ezt elmondani, hogy erre is kell gondolni és a jövőben erre valamilyen forrást 
biztosítani kell. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nagyjából választ kaptam a kérdéseimre, de tulajdonviszonyok hogyan fognak alakulni a telek 
és a sportcsarnok körül? Mert egyszer már megvásároltuk, átadtuk a Beruházó Kft.-nek. 
Honnan fogunk most 100 millió Ft-ot? Plusz akkor még a további költségeket is be kellene 
tervezni. Ennek milyen forrásai lesznek a városban? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Úgy indultunk el, hogy a városnak nincs sportcsarnoka. Kell egy normális sport és 
rendezvénycsarnok. Annak idején visszavásároltuk a cukorgyártól a területeket, illetve az utolsó 
tulajdonostól, elég jó áron. 
Hogy ez most megvalósulhasson, mindenképpen kell beletennünk pénzt. Az volt a szándékunk, 
hogy ezt a 200 millió körüli összeget, amit ér, bár jóval többet ér a területtel együtt, ezt 
apportként bevigyük a pályázatba. Ez volt a kiindulópont. 
A terület az önkormányzat tulajdonában van, illetve önkormányzati tulajdonú cégében. 
Abban a helyzetben vagyunk, hogy ha minden igaz, akkor ez a pályázat nyerni fog és lesz egy 
szép sport- és rendezvénycsarnokunk. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Van egy 3 oldalú megállapodás - ez testület előtt is volt -, a Beruházó Kft., az önkormányzat és 
a Kézilabda Sportegyesület között, amely megállapodásnak az egyik fontos pontja az, hogy 
amikor ez a létesítmény felépül, és használatbavételi engedélyt kap, akkor a Kézilabda 
Sportegyesület az MNV Zrt. jóváhagyásával az önkormányzatnak ingyenesen a tulajdonába 
adja. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tehát akkor önkormányzati tulajdon lesz. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen, csak a TAO-t nem tudja lehívni csak egy sportegyesület, ezért van együttműködésünk a 
Kézilabda Sportegyesülettel. Amikor a beruházás megvalósul, akkor ingyenesen tulajdonba 
kapja az önkormányzat. 
 
Marján János bizottsági tag 
Vagy annak a cége. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Megállapodás szerint az önkormányzat. 
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Marján János bizottsági tag 
Nem tudja, mert a telekrész… 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Külön számon lesz. A telek tulajdonjoga a felépítmény tulajdonjogától elválik, erre van jogi 
lehetőség. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És a 100 millió forint? 
 
Marján János bizottsági tag 
Az a kérdés, hogy működési célú hitelből, vagy fejlesztésiből? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Fejlesztésiből. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Fejlesztési céltartalék, itt van az előterjesztésben. 
 
Marján János bizottsági tag 
Fejlesztési hitel célra van lehetőség. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ha ezt a pályázatot kihagyjuk, akkor 700 millió forintot elveszítünk. A városnak érdeke, hogy ez 
megépüljön. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kiegészíteném, amit Péter mondott. Ez a TAO-s történet ez nem olyan egyszerű, hogy mi 
nyertük ezt és kész. Itt cégeket kell majd meggyőzni arról, hogy ezt a pénzt adják ide. Ha 
ideadták, akkor tehet az önkormányzat hozzá pénzt. Ez egy keretlehetőség, hogy ha ezt nem 
fogjuk tudni kitölteni tartalommal, akkor nem fogunk tudni nekik adni egy fillért sem. 
Az a legfontosabb, amit Péter elmondott a végén, amit a mindig elfelejtenek döntéshozók, hogy 
egy beruházás, egy pályázat az nem csak abból áll, hogy pályázati pénz. Annak vannak 
megvalósítási költségei, és ha azokat nem tudja produkálni az egyesület, akkor bajban van az 
egész történet. Tehát ha rábízunk egy sportegyesületre ekkora TAO pénzt, akkor meg kell azt is 
vizsgálni, hogy mit kell még hozzátenni pluszban. 
Durván számoljuk ki, egy 1 milliárdosnak a banki költségeit, mert azt nem lehet leírni ebből a 
pályázati pénzből. Tranzakciós illeték, meg egyéb más dolgok, ezek nem apró pénzek. Ezt be 
kell fizetni az állam költségvetésébe, ez nem marad a banknál, ez nem marad a Péteréknél. 
Ezekről a költségekről, ami előterjesztéseket most láttunk, ezekről nincsen benne semmi. 
Mikor a 2015-ös költségvetésről gondolkodunk és sportegyesület támogatásáról fogunk dönteni, 
akkor nem csak arról kell dönteni, hogy legyen szép klubja, meg NB II, meg hasonlók, hanem 
arról, kell dönteni, hogy miből fogja ezt tudni megcsinálni.  
Ha kiesik a TAO-s támogatásból, akkor a NAV nagyon megbünteti őket és a beruházást sem 
tudja megcsinálni, ha nem fizeti be azokat a költségeket, amit be kell fizetni. Járulékokat és 
különböző adókat. 
 
Antalóczy Péter Hatvani Kézilabda és Szabadid ő Sportegyesület elnöke 
Ezek a pályázatok úgy néz ki, hogy 1 éven belüli beruházásokkal vannak, tehát elméletileg 1 
éven belül be is kell fejezni. Hosszabbítható a pályázat bizonyos feltételek mellett, és itt a 
kiegészítő támogatásként az a 115 millió önrészként átvihető a 2016-os évre is, ha a TAO-s 
pénzek nem úgy jönnek, bár információim szerint jövőre meg fog változni a TAO törvény, 
alapjaiban. Tehát most van itt a lehetőség, hogy ezt a szekeret toljuk, mert ezek a források 2 év 
múlva nagyon-nagyon le fognak csökkenni. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1157/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás igénybevételéhez nyújtandó támogatásról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesületnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján a Magyar 
Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához, - a 
sportfejlesztési program elfogadása esetén - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
részére az önrész összegéből 2014. évben biztosításra került 15 000 000,- Ft összeg 
15 381 000,- Ft összegre módosul. 
A 381 000,- Ft önerő Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2014. december 15.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének mód osításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és a határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1158/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének 
módosításáról szóló előterjesztést és azt annak 1. sz. és 2. sz. mellékletével együtt 
jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, 
hogy a Társulási Tanács ülésén a társulás 2014. évi költségvetés módosításának elfogadása 
tárgyában igennel szavazzon. 
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Határid ő: 2014. november 27. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város egészségfejlesztési koncepc iójáról   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ki fogja elkészíteni a koncepciókat? Pályázat lesz-e erre kiírva? A helyi érdekelt közösségek be 
lesznek-e vonva? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A szervezeti és működési szabályzat szerint a képviselő-testület, hogyha már hozzá tudja tenni 
a forrást, akkor 3 árajánlat kerül bekérésre. Az értéknagyságra tekintettel ez a döntés a jelen 
bizottság hatáskörébe tartozik. A 3 árajánlat alapján lesz kiválasztva ennek a koncepciónak a 
készítője. Az ezzel megbízott szakember feltételezem, hogy meg fogja keresni a 
sportkoncepciónál az egyesületeket, közművelődésinél a közművelődési intézményeket, 
egyesületeket, az egészségfejlesztési koncepció készítésénél pedig az egészségügyi 
intézményeket, alapszolgáltatásban résztvevőket. 
Ez jelenleg még csak a forrásnak a hozzárendelése. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1159/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város 
egészségfejlesztési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város 2015-2020. közötti évekre 
vonatkozó egészségfejlesztési koncepció elkészítésére Hatvan Város Önkormányzata 2015. 
évre szóló költségvetésében e célra 1.500.000,- Ft összeget határoz meg. 

Határid ő: 2015. február 15. (költségvetési rendelet elfogadása)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata közm űvelődési koncepciójáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1160/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város 
Önkormányzata közművelődési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata 2015-2018. 
közötti évekre vonatkozó közművelődési koncepció elkészítésére Hatvan Város 
Önkormányzata 2015. évre szóló költségvetésében e célra 1.500.000,- Ft összeget határoz 
meg. 

Határid ő: 2015. február 15. (költségvetési rendelet elfogadása)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata sportfejleszt ési koncepciójáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1161/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város 
Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata 2015-2018. 
közötti évekre vonatkozó sportfejlesztési koncepció elkészítésére a Hatvan Város 
Önkormányzata 2015. évre szóló költségvetésében e célra 1.500.000,- Ft összeget határoz 
meg. 

Határid ő: 2015. február 15. (költségvetési rendelet elfogadása)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a köztemet őről és a temetkezés rendjér ől szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Mélyen felháborít engem ez a dolog, hogy Újhatvanba raktuk a szociális temetést. Nem tudom, 
milyen gondolatok vezérelték azt, aki ezt kitalálta. Nem elég, hogy szerencsétlen ember, aki 
Óhatvani és szegény is, a családja is szegény, lehet, hogy már itt Óhatvanban van valakije 
eltemetve, és amiért ő ilyen helyzetben van, a másik felét vigye Újhatvanba, én egyáltalán nem 
tudom ezt támogatni. Most megint a két városrészt szétszakítjuk. 
Aki gazdag és megteheti, az jön majd díszsírhelyre, aki meg szegény az menjen Újhatvanba. A 
társadalmi szakadékot mélyítjük ezzel az én olvasatomban. 
Az előterjesztés 4,5 %-os díjemelést tartalmaz. Inflációfeletti díjemelést nem tudok támogatni, 
mert, hogy defláció van. 
Mélységesen felháborít, hogy az emberek között teszünk ilyen különbségeket. Nem hiszem, 
hogy az Óhatvani temetőben nincs olyan hely, hogy ne tudnánk megoldani, aki arra rászorult. A 
szerencsétlen nénike vagy bácsika menjen Újhatvan másik végébe, mert olyan anyagi 
körülmények között van. Ezt nem tudom támogatni. 
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Kondek Zsolt képvisel ő 
Ez mindig egy örök probléma, hogy Óhatvan, Újhatvan. Miért kell az Óhatvaniakat az 
Újhatvaniaktól. Az óhatvani szegény ember kijön Újhatvanba, mert most ott van kijelölve, ahol 
szociális olcsó temetéseket rendezünk.Az újhatvaniaknak miért kell ezért bejönni a városba, 
tehát ezt nem értem. Az előterjesztésben szépen benne van, hogy mi az oka. A városi temető 
korlátozott, nincs bővítési lehetőség, körbe van építve az egész. Ha ott elfogy a hely, vége van, 
be kell zárni a temetőt. Az újhatvani területen van lehetőség, hogy bővítsünk temetkezést, ez 
nem tudom, miért okoz problémát. 
A másik az, hogy a szolgáltatás is bővül, nem csak azzal az 5 %-kal, hiszen elég sok mindent, 
sírgondozástól kezdve bármit végeznek. A szemétszállítási díjak is valamilyen szinten 
emelkedtek, a munkaerővel kapcsolatos díjak is. Ez az 5 % szerintem nem egy olyan eget 
rengető összeg, amit nem lehet kigazdálkodni, mondjuk már egy 40 ezer forintos sírhelyből. 
Nem értem igazából a problémádat. Nekem Újhatvanból ugyanannyi bejönni egy temetésre, sőt 
azt mondom, hogy egy-két óhatvaninak közelebb van az újhatvani temető, mint a városi. Főleg, 
ha körbe kell mennie. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Én akkor sem tudok ezzel egyet érteni, hogy a szociális temetést kivisszük, a díszsírhely meg itt 
váltható meg. Ha azt mondod, hogy olyan nagyon bővíthető az újhatvani temető, miért nem 
raktunk ki oda díszsírhelyet? 
Nem én mélyítem a két városrész között a különbséget úgy gondolom, hanem ezek a döntések 
mélyítik el. Mert én ezt így fogom fel, te úgy fogom fel, de ha lakosságot megkérdeznénk akkor 
letenné a voksot mellette, hogy legyen szociális temetés, legyen díszsírhely, de legyen mindkét 
temetőben. Én ezt szeretném javasolni. 
Így én ezt nem tudom megszavazni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A díszsírhelyet azt nem a módosak váltják meg, hanem azt a város adományozza. A képviselő-
testület, illetve a mindenkori döntéshozó szerv általában a saját halottnak, amire szerencsére 
nem gyakran van példa. Most volt, a Hatvan város 1990-től 94–ig hivatalban lévő jegyzője 
Kovácsné Évike kapta meg ezt a díszsírhelyet. 
A másik információ, hogy olyan rendelettervezet van bent a kormány előtt, a PM honlapján, 
hogy ezt be sem vezetik ezt a rendelkezést. Gondolkoztunk rajta, hogy hozzuk, ne hozzuk. A 
jelenleg hatályos felsőbb szintű jogszabályok szerint nekünk erről szavazni kell december 31-ig. 
Lehet, hogy a következő ülés napirendjén az lesz, hogy nem vezetjük be csak 2016. január 1-
jével, ugyanis ez van a módosító rendelettervezetben. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az óhatvaniban már nem nagyon van hely. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Kiadtam most a műszakis kollégáknak, illetve a Zrt.-nek is, hogy kezdjenek el gondolkodni, 
hogy hol lesz új temető nyitva Óhatvanban. 5 év múlva egyes számítások szerint bezár az 
óhatvani temető. Lakóházakkal teljesen körbe van véve. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem kellett volna építési engedélyt kiadni oda. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ahol mi lakunk, az ott végig temető volt a 18. században. 
Ahogy 100 évek eltelnek, új temetőket kell nyitni. Sajnos az élet erről szól, hogy élünk és 
meghalunk, csak ha már élünk, akkor döntsünk már jól. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Díszsírhelyet tehát nem mindenki kaphat, hanem akinek a város vezetése adja. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
De akkor az is mehetne Újhatvanba, ott a hely. 
 
Marján János bizottsági tag 
Különböztessük meg. Akinek a családtagja ott fekszik bent és oda rátemetést kér, az egy másik 
történet, az nem szociális temetés. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Szociális temetéssel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy az üzemeltető javaslatára 
került az újhatvani temetőben kijelölésre a szociális parcella, abból az okból kifolyólag is, hogy a 
szociális temetési helyen a hozzátartozók fogják a sírhelyet kiásni. Munkavédelmi oktatás, 
egyebek és mindenki tudja, hogy az óhatvani temetőnek a talajszerkezete sokkal 
omladékonyabb, mint az újhatvanié. Ez is indokolja azt, hogy a szociális parcella Újhatvanba 
kerüljön. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a 
rendelettervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1162/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köztemetőről és a 

temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

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

25. napirendi pont 
Előterjesztés a 2014. évi intézményfelújítási feladatt ervvel kapcsolatos döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúlag 
elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 9 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1163/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2014. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 7/2014. (II. 14.) 
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.  
 



 

 

693 
 

 

 
Határid ő: 2014. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
1164/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda egyes 
ablakaira szúnyogháló elhelyezésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 
4.) bízza meg bruttó 184.600,- 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 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
1165/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 
melegítő konyhájának ablakára szúnyogháló elhelyezésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Tabán út 4.) bízza meg bruttó 6.500,- 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 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
1166/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 
tetőterében könyvtár kialakításához szükséges tanulmányterv elkészítésével a Sisák Art 
Építésziroda Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 444.500,- 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 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
1167/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
(3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) épületéhez kapcsolódó érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálat elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely:3000 Hatvan Gorkij 
utca 8.) bízza meg bruttó 139.700,- 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 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
1168/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola melegítő konyhájának ablakára szúnyogháló elhelyezésével a Building Expert Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4.) bízza meg bruttó 6.700,- 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 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
1169/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bajcsy- Zsilinszky út 4/a. szám 
alatt található orvosi rendelő épületében a beteg mosdókban a dugulás elhárítása, valamint 1 
db szaniter cseréjével a Norma-bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) 
bízza meg bruttó 116.840,- 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 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
1170/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bajcsy- Zsilinszky út 4/a. szám 
alatt található orvosi rendelő épületében a személyzeti mosdóban a dugulás elhárításával a 
Mézsorás-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 76.000,- 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 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
1171/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
melegítő konyhájának ablakára szúnyogháló elhelyezésével a Kelemen István Bt.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Báthory u. 38.) bízza meg bruttó 7.300,- 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 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a Werb őczy szobor díszvilágításáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1172/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Werbőczy szobor 
díszvilágításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Werbőczy szobor díszvilágítási munkáinak 
elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg 
bruttó 236.696.- 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 terhére kerül biztosításra. 
 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
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27. napirendi pont 
Előterjesztés gyalogos- és kerékpárút tervezési munkáj ának megrendelésér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Hol van arra hely? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Egyeztettünk a közút kezelőjével. Több féle lehetőség van, hogy az út, járda területén, 
zöldfelületeken közösen kerülne megoldásra. Ez egy tervezési feladat, elvileg van rá lehetőség, 
de vannak szűk keresztmetszetek, a földhivatali résznél, de egyébként megoldható a közút 
kezelőjének álláspontja szerint. 
 
Marján János bizottsági tag 
A vasúti átjáró? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A vasúti átjáró előtt a kerékpárutat meg kell állítanunk, mert a NIF majd pályázat keretében a 
vasút korszerűsítésével egy aluljárós csatlakozást tervezett, amire kaptak is engedélyt. Ott majd 
a NIF-es beruházás keretében lesz megoldva a kerékpáros átvezetés. 
 
Marján János bizottsági tag 
A Balassi úton? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Igen. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nagy sebességű vasút lesz és megszűnik az útkereszteződés mindenütt. 2020-ra. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
2016-ban kezdik el. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1173/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a gyalogos- és kerékpárút 
tervezési munkájának megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Kossuth tér és Nagygombos 
(Gesztenyefasor út) közötti szakaszon gyalogos- és kerékpárút terveinek elkészítésével a 
Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II/12.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 1.574.800,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a „fejlesztési céltartalék” költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2014. december 15. (szerződéskötésre) 

 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
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28. napirendi pont 
Előterjesztés a Bátor Tábor Alapítvány által kért tula jdonosi hozzájárulásról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Értem, ami szabály az szabály, csak nincs esetleg valami mód, lehetőség őket megsegíteni 
valahogy?  
Mert ez a Bátor Tábor szenzációsan működik, és nem mindegy mennyire lehetünk büszkék 
arra, hogy Hatvan szélén van egy ilyen nemzetközi tábor, amit fenntartanak. 
A Hivataltól kérdezem, hogy valami útja nincs, hogy segítsünk. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A Bátor Tábor Alapítvány kért tulajdonosi hozzájárulást a tisztított szennyvizet szeretnék 
bevezetni a csapadékvíz elvezető árokba, és ebből az árokból kerülne egy része az AB 
Hatvannak a bányatavába és egy része a Zagyva folyóba. Mi kértük a tervezőt, hogy mind a két 
résznek a kezelőjétől, mert ők a végső befogadók, kérjék meg a tulajdonosi hozzájárulást. A 
tervezőnek kellene azt végigjárni, hogy hova tudják úgy bevezetni a vizet, ahová a végső 
befogadó is az engedélyt kiadja. 
Mi is adatokat kértünk, mert nem szeretnénk, ha mondjuk elromlik a szennyvíztisztítójuk, akkor 
az önkormányzat csapadékvíz elvezető árkába szennyvíz kerüljön, mert az mindannyiunknak 
problémát okozna. Ezt nekik kell kidolgozniuk jobban. 
Nekik kell körbejárniuk úgy jobban, hogy az mindenkinek megfelelő legyen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1174/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Bátor Tábor Alapítvány 
által kért tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonát képező, hatvani 0220/1 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítandó 
szennyvíztisztító berendezés megépítéséhez és a tisztított szennyvíz nyomócsövének 
elhelyezéséhez, valamint a tisztított szennyvíznek a kizárólagos önkormányzati tulajdonú 
hatvani 0219/1 helyrajzi számú árokba történő bevezetéséhez történő tulajdonosi hozzájárulást 
nem adja meg az AB Hatvan Kft. (székhely: 7634 Pécs, Nagyberki út 3., cégjegyzékszám: 02-
09-067376) 33/IV/14. iktatószámú nyilatkozata alapján. 
 
Határid ő: 2014. december 15. (tájékoztató levél megküldésére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 
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29. napirendi pont 
Beszámoló a 2014. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról  
 (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1175/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évben elvégzett 
környezetvédelmi feladatokról szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évben elvégzett környezetvédelmi 
feladatokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapít ásáról és adományozásának 
rendjér ől szóló 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet mó dosításáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, rendeletmódosítást  
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1176/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Tiszta, virágos Hatvanért” 

cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

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

képviselő-testületnek. 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a gyermekorvosi rendel ők és véd őnői szolgálat épületében betörésjelz ő 
riasztórendszer kiépítésével kapcsolatos döntésr ől  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1177/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a gyermekorvosi rendelők 
és védőnői szolgálat épületében betörésjelző riasztórendszer kiépítésével kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a. szám 
alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületében riasztórendszer kiépítésével a 
tibatrOnic Biztonságtechnikai és Elektronikai Vállalkozást (székhely: 3021 Lőrinci, Akácfa utca 
11.) bízza meg bruttó 228.877,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. november 30. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
32. napirendi pont 
 Előterjesztés  a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújításáva l összefügg ő 
 kiegészít ő munkák megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Közbeszerzési törvény szerint képviselő nem vehet részt a bírálóbizottságban. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1178/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal felújításával összefüggő kiegészítő munkák megrendelése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
felújításával összefüggő kiegészítő munkák megrendelése" elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke nettó 13.600.000.-Ft. 
Az ajánlatkérő a pénzügyi forrást 1.148.988.-Ft összeg erejéig a „Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú szerződés késedelmes teljesítése miatt a 
Zeron Zrt. által befizetett késedelmi kötbér terhére, az ezen felüli összeg esetében pedig 
fejlesztési hitel terhére biztosítja. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
felújításával összefüggő kiegészítő munkák megrendelése" elnevezésű, nettó 13.600.000.-Ft. 
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 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; 
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2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2014. december 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
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 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez az ami a cukorgyárban van? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Igen, a szárazmalom. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Az remek lesz, az szép lesz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1179/2014. (XI. 26.) 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 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 „Tervezési szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 17.610.236.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tervezési szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű, 17.610.236.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
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. 
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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. 
 
Határid ő: 2014. december 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1180/2014. (XI. 26.) 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 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 „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján 
„feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 24.900.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Projektmenedzsment szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű, 24.900.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli 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. 
 
Határid ő: 2014. december 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1181/2014. (XI. 26.) 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 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 „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján 
„feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 8.803.150.-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 „Műszaki ellenőri szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű, nettó 8.803.150.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli 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. 
 
Határid ő: 2014. december 5. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1182/2014. (XI. 26.) 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 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 lebonyolítására árajánlatokat kér be a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Határid ő: 2014. december 20. (az árajánlatkérés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
34. napirendi pont 
 Előterjesztés „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesz tése az újhatvani 
 városrészben” cím ű pályázathoz kapcsolódó döntésekr ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1183/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani 
városrészben” című pályázathoz kapcsolódó bútor beszerzésével a Medi-CAD Kft.-t (székhely: 
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3529 Miskolc, Lázár Vilmos utca 4.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bízza meg bruttó 915.670,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. december 1. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1184/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani 
városrészben” című pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésével a Koczka 
Ferenc Számítástechnika Kft.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Kossuth út 20.) mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 964.857,- Ft vállalkozási 
díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. december 1. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1185/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani 
városrészben” című pályázathoz kapcsolódó energiahatékonysági szolgáltatással, energetikai 
tanúsítvány elkészítésével a Cohesion Kft. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 42. IV. emelet/1.) 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 100.000,- Ft (ÁFA 
mentes) megbízási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. december 1. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1186/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani 
városrészben” című pályázathoz kapcsolódó egyszeri, projektszintű könyvvizsgálat 
elvégzésével a GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Zirzen 
Janka u. 6.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 
300.000,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. december 1. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó  mentén” cím ű pályázat 
bővítésér ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági tag 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1187/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kalandozzunk kerékpárral 
a Zagyva folyó mentén” című pályázat bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-
0004 azonosítószámú, „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén” című projekt 
bővítéséhez és  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az azzal kapcsolatosan 
felmerülő kérdésekben a szükséges szakmai észrevételeket összegyűjtse, szakértői 
megvalósíthatósági tanulmányt készíttessen és a beruházással kapcsolatosan forrástérképet 
állítson elő, annak keretében a meghatározott Közvetítő Szervezeteket megkeresse, továbbá a 
meghatározandó nyomvonalon érintett településekkel, mint projektgazda a későbbiekben 
egyeztetéseket folytasson le pontosítva a szükséges és releváns kérdéseket. 
 
Határid ő: 2014. január 15.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
36. napirendi pont 
 Előterjesztés referencia szerz ődés megkötésér ől szóló határozat módosításáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A szükséges feladatok ellátást más formában milyen módon lehet? Mert felmondjuk a 
projektmenedzserrel a szerződést. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Ez egy korábbi, októberi testületi döntés keretében már megszületett ez a referenciaszerződés 
és el is lett fogadva az együttműködési megállapodás. Jelezte a cég képviselője még november 
elején, hogy nem tudja vállalni ezt a feladatot. Viszont, akitől a hőszivattyúk beszerzésre 
kerülnek, jelentkezett, hogy szívesen vállalná ezt a tevékenységet. Tehát csak a cég változik. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ott azzal a gázzal nem, lett semmi, ami volt, hogy nyitva hagyták a légtelenítő szelepet? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Nem lett tisztázva, hogy ők hagyták nyitva. Volt erről egyeztetés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1188/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a referencia szerződés 
megkötéséről szóló határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 776/2014 (IX. 25.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1189/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a referencia szerződés 
megkötéséről szóló határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert 
a Global Home Technika Kft.-vel (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) történő 
referencia szerződés megkötésére, miszerint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, a 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és a Hatvani Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése 
során beépítésre került hőszivattyúkat a Global Home Technika Kft. marketing tevékenysége 
során 5 éven keresztül referenciaként használhatja bruttó 12.800.000.- Ft összegért a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezet szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2014. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés könyvvizsgálati szakért ő kiválasztása az épületenergetikai projekteknél 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a határozati javaslatát 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1190/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
az „Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és Hatvani 
Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázathoz szükséges könyvvizsgálói feladatokkal a GMB Holding Pénzügyi 
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 6.) bízza meg bruttó 736.600,- Ft 
vállalkozási díjért mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A vállalkozási díj pénzügyi fedezete a pályázatban rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. december 10. (szerződéskötésre)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
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38. napirendi pont 
 Előterjesztés ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a határozati javaslatát 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1191/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ingó és ingatlan 
vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 kódszámú, 
„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” című pályázat megvalósítása 
során kialakításra került, a jelen határozat melléklete szerinti használati szerződésben 
foglaltaknak megfelelően felsorolt ingó és ingatlan vagyontárgyakat a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
számára ingyenes használatba adja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
használatra vonatkozó megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. december 4.  (használati megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
39. napirendi pont 
 Előterjesztés az „Egészségre nevel ő és szemléletformáló életmódprogramok a 
 Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” cím ű pályázat fenntartási id őszakára 
 vonatkozó döntésekr ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1192/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című 
pályázat fenntartási időszakára vonatkozó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1409 kódszámú 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Hatvan Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalában” című pályázat fenntartási időszakában jóga  foglalkozások 
megvalósításához szükséges feladatok elvégzésével a Kapocs Kommunikáció-Közvetít ő 
Alapítványt  (székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 380.000,-Ft  megbízási díjért.  
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A pénzügyi forrást a 2014. évben a feladat ellátása nem igényel. A 2015., 2016. és 2017. évi  
költségvetésekbe a szükséges pénzügyi forrás betervezésre kerül. 
 
Határid ő: 2014. december 1. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati osztály útján 
 
1193/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című 
pályázat fenntartási időszakára vonatkozó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1409 kódszámú 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Hatvan Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalában” című pályázat aerobic  foglalkozások megvalósításához szükséges 
feladatok elvégzésével Ádámné Teréki Beáta   (székhely: 3000 Hatvan Bajza József u. 14.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 270.000,-Ft  
megbízási díjért.  
A pénzügyi forrást a 2014. évben a feladat ellátása nem igényel. A 2015., 2016. és 2017. évi  
költségvetésekbe a szükséges pénzügyi forrás betervezésre kerül. 
 
Határid ő: 2014. december 1. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati osztály útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés projektmenedzsment szolgáltatás tárgyú s zerződések felmondásáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Egyetértek, mert szerződésszegés történt, de akkor hogyan fogjuk ellátni, milyen más formában 
kerül ez megoldásra? 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Igen, a következő napirendi pontban benne van, hogy közbeszerzési eljárással lettek 
kiválasztva és nem megfelelően végezték a munkájukat, ezért egy új közbeszerzési eljárást 
írunk ki. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Végül is az Osztály dolgozott. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1194/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 azonosítószámú, "Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) 
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turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése" című pályázat megvalósítása során, a 
projektmenedzsment szolgáltatás feladatok ellátása tárgyában a Praxis Design Kft.-vel 
(székhely 1036 Budapest, Pacsirtamez ő út 3-11/b. VI. épület 1036) 2013. augusztus 9-én 
megkötött megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondja. 
 
Határid ő: 2014. november 27. (a megbízási szerződés felmondásának aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
1195/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú, "Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-
folyó mentén" című pályázat megvalósítása során, a projektmenedzsment szolgáltatás 
feladatok ellátása tárgyában az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezel ő 
Kft.-vel (székhely: 1055 Budapest, Balassi u. 9-11.  IV.2.) 2013. szeptember 6-án megkötött 
megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondja. 
 
Határid ő: 2014. november 27. (a megbízási szerződés felmondásának aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-fol yó mentén” elnevezés ű 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás indítá sáról projektmenedzsment 
szolgáltatás megrendelése tárgyában  

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a határozati javaslatát 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1196/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kalandozzunk kerékpárral 
a Zagyva-folyó mentén” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás indításáról 
projektmenedzsment szolgáltatás megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Projektmenedzsment szolgáltatás 
megrendelése az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú pályázattal 
összefüggésben” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 11.500.000.-Ft. 
A pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Projektmenedzsment szolgáltatás 
megrendelése az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú pályázattal 
összefüggésben” elnevezésű, 11.500.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli 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. 
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A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Vojtekné Stál Nikoletta, pályázati ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2014. november 28. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés a "Székely utca felújításához kapcsolódó  kiegészít ő munkák 
megrendelése" tárgyú  közbeszerzési eljárásban  meg hozandó döntésr ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Milyen kiegészítő munkák lesznek, mire kell még a 7 millió forint? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A kivitelező saját kockázatára elvégezte a munkát, mielőtt lezárult volna kivitelezési munka. 
Csapadékvíz elvezetését oldotta meg az utcában. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Csak mert nem derült ki az előterjesztésből. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1197/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 642/2014. (VIII. 19.) számú határozata alapján indult, "Székely utca 
felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése" elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a KAVICSÚT 
Kft. (3000 Hatvan, külterület 024/16.)  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 6.998.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. november 28. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
43. napirendi pont 
 Előterjesztés a "Tisztítószerek, irodaszerek és papírá ru, illetve utántölt ő anyagok 
 beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítá sáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását és a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1198/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Tisztítószerek, 
irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, 
illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség 
biztosításával. A beszerzés együttes nettó becsült értéke 12.000.000.-Ft. 
Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek beszerzése”, becsült értéke nettó 4.000.000.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Irodaszerek és papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 5.000.000.-Ft. 
A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 3.000.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, irodaszerek és 
papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű, 12.000.000.-Ft nettó becsült értékű, 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli 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.) Simon Tamás, gondnoksági osztályvezető; 
3.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2014. december 10. (az ajánlattételi felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés az "Újhatvani Római Katolikus  Általános  Iskola felújításához 
kapcsolódó kiegészít ő munkák megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását és a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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1199/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az "Újhatvani Római 
Katolikus  Általános Iskola felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése" elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 2.500.000.-Ft. 
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése" elnevezésű, 2.500.000.-Ft 
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 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. 
 
Határid ő: 2014. december 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
45. napirendi pont 
 Előterjesztés Szabadság úti forgalomtechnikai küszöb t elepítésér ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Biztos, hogy ettől nincs jobb megoldás? Mert ott 6-os iskola előtt mindig szétesik, és nem 
csinálják meg. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A decemberi testületi ülésre szeretnénk behozni a fekvőrendőröknek a javítását és benne van 
ez is. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak addig nem viszik el. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A másik lehetőség az, hogy ha a burkolatba alakítjuk ki a fekvőrendőrt. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Melyik a tartósabb? 
 
Marján János bizottsági tag 
Ezt most már nyolcadszor javítják. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Vagy le kellene fúrni jó mélyen, 2 0centire, és ezt csak 10 centire fúrják. 
 



 

 

712 
 

 

Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Az útalapok hibája miatt is van. Meg mert gyorsan mennek át rajta. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Jobb lenne, ha beton lenne, de addig nem lehet ott közlekedni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az egész történetet olyan egyszerűen meg lehetne oldani, amit már évek óta mondok, hogy ne 
csak vertikális irányba gondolkozzunk, hanem horizontálisba is. Nyugaton az összes 
fekvőrendőrt bontják fel, útszűkületeket, útakadályokat csinálnak. Olyan jellegű 
forgalomlassítást csinálnak, hogy pillanatok alatt meg lehet fogni a forgalmat. 
Ha 40 felett megy rá valaki a fekvőrendőrre, észre sem veszi. Egy értelmetlen dolog, csak a 
gumit teszi tönkre, jön a hótoló, nem tudja eltolni a havat, és a hótoló csinálja benne a 
legnagyobb károkat, mert beleakad a lapát. 
Ha fizikai akadály van, hogy azt megkerülje, 3 db egymástól eltolt virágláda, muszáj kanyarokat 
vennie. Ilyesmi módszerrel kellene ezeket a forgalomlassításokat megoldani. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Csak a költségei mások. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ezt egyszer megcsináljuk, és többet nem kell bántani. Azt ajánlanám, hogy járjunk utána. Lehet, 
hogy hosszútávon olcsóbb. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1200/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Szabadság út 16. és a 
Szabadság út 18. számú ingatlanok előtti útszakaszra forgalomcsillapító küszöb és KRESZ 
táblák telepítésével a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 3418. hrsz.) 
bízza meg bruttó 173.601,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendeletében a város és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
46. napirendi pont 
 Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
 felhasználásáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1201/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Martinovics utca és a Tabán út 
kereszteződésénél található töredezett járdaszakasz és a mellette található folyóka egy 
részének a felújításával a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 
bízza meg bruttó 19.050,- 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 Nádas Sándor 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 19.050,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
47. napirendi pont 
 Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1202/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Zrínyi utca és a Kisfaludy 
utca kereszteződésében KRESZ tükrök kerüljenek elhelyezésre. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
48. napirendi pont 
 Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Mindkettő olyan, ami még nem fordult elő, hogy elutasítjuk a kérelmet. 
 
Gulyás Katalin f őkertész 
A lakók ültették, most elvárnák, hogy mi vágjuk ki. Nagyon szép, tehát én, mint kertész ehhez 
nem járulnék hozzá. 
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Kérdeztem, hogy akkor ők vállalják, hogy kivágják, mert mi már jeleztük, hogy mi ezt nem tudjuk 
kivágni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Tudni kell, hogy általában amit nem támogatunk, azt már ott a helyszínen meg szoktuk 
mondani. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És ki kérte a temetőben? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Egy ottani sírtulajdonos. A nyárfának a virága rátapad a sírra, és takarítani kell. 
Más viszont azt mondja, hogy árnyat szeretne ott a sír körül. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem volt, a bizottság 5 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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1203/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva nem járul hozzá az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3831/15 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Kertész utca 31-35. számú 
épületek előtti közterületen álló 5 db nyírfa kivágásához.  
 
Határid ő: 2014. november 30. 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
1204/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva nem járul hozzá az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 4185 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan Városi Köztemető 12. parcella, 1. sor 
7. sírhelye mellett lévő 1 db nyárfa kivágásához.  
 
Határid ő: 2014. november 30. 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
49. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási é s Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. által igénybe veend ő folyószámlahitel-keretr ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megkapják a hitelt, hogy működni tudjanak. Sokan azt hiszik, hogy a szemétszállítás az ingyen 
van. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem tudják az emberek, hogy ez mi pénz. Hogy mennyi befektetést igényel, mert hogy ez egy 
közfeladat ezt meg kell csinálni. Ilyen rezsicsökkentés, meg olyan rezsicsökkentés, de ha nincs 
kompenzáció, akkor azt terheli, akinek el kell látnia a feladatot. Tájékoztatni kellene az 
embereket, hogy ez mibe kerül. 
 
Marján János bizottsági tag 
Régen azért volt az a megoldás, hogy helyi adó formájában ezt mind be lehetett szedni. Itt van 
a főprobléma, hogy a NAV-hoz beadni, 5.000,- Ft végrehajtói díj stb. Én megért ügyvéd úr 
problémáit, de az a baj, hogy ha nincs precedens, mert az egyik nem fizet, akkor a másik sem 
fog fizetni. Itt kezdődnek a problémák. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1205/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. által igénybe veendő 
folyószámlahitel-keretről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. és a Hatvan 
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között 
aláírásra kerülő 50 millió Ft folyószámla-hitel keret igénybevételéhez készfizető kezességet 
vállal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a készfizető kezességi 
nyilatkozat aláírására. 

 
Határid ő: 2014. december 31.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
50. napirendi pont 
 Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadid ő Sportegyesület részére a 2015. évben 
 sporttámogatás igénybevételéhez nyújtandó támogatá sról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egy korábbi napirendi pontnál ezt már megbeszéltük. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1206/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesület részére a 2015. évben sporttámogatás igénybevételéhez nyújtandó 
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támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesület „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar 
Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához, - a 
sportfejlesztési program elfogadása esetén - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
részére a 110/2014 (II. 13.) sz. határozatban biztosított 194 177 729,- Ft támogatáson felül 
további 100 000 000,- Ft támogatást biztosít. 
A támogatás összege a 2015. évi költségvetésbe kerül betervezésre. 
 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
51. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület bontási m unkáival kapcsolatos 
797/2013. (X. 31.) és 799/2013. (X. 31.) számú képv iselő testületi határozatok 
módosításáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
1207/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
épület bontási munkáival kapcsolatos 797/2013. (X. 31.) és 799/2013. (X. 31.) számú képviselő 
testületi határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 797/2013. (X. 31.) számú határozatát 
módosítja oly módon, hogy a „2738 hrsz.” szövegrész helyébe a „2438 hrsz.” szövegrész lép. 

Határid ő: azonnal (módosításra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
1208/2014. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
épület bontási munkáival kapcsolatos 797/2013. (X. 31.) és 799/2013. (X. 31.) számú képviselő 
testületi határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 799/2013. (X. 31.) számú határozatát 
módosítja oly módon, hogy a „2738 hrsz.” szövegrész helyébe a „2438 hrsz.” szövegrész lép. 

Határid ő: azonnal (módosításra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
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Egyebek 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A lakosság tájékoztatva lett, hogy az okmányiroda 3 hónapig nem fog működni. Ha jól 
emlékszem, annak idején, mikor az önkormányzati épületet a pártoktól elvették, az volt azt 
hiszem az egyik indoklás, hogy ha majd a hivatal felújításra kerül, és valakinek nem lesz helye 
hivatalba, akkor át tudjon oda menni. 
Az lenne kérdésem, hogy Hatvan lakosságának 3 hónapig különböző vidéki okmányirodákba 
kell menni, nem lehetne olyan megoldást, hogy ott van az az üres épület, hogy addig legalább 
az okmányirodát ott működtetni. 
Tudom, hogy a Járási Hivatalban van ez a feladat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az információs rendszer, a gépek. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az ott nincs kiépítve. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ez egy kérdés lenne a lakosság részéről. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az anyakönyvi hálózat a nemzeti törzsgerinc hálózatba van bekapcsolva. Ennek szerintem 
olyan mértékű bekötési költségei lennének, amely végkép gazdaságtalan. Másrészt ez egy 
nagy szervezet, aki ezt csinálja, a KEK KH, annak különböző vállalkozói, biztos, hogy valami 
közbeszerzési problémába is beleesnének, hogy ha egyáltalán ezt a forrást odatennék. 
Szerintem ez több 10 millió forint. Az informatikai rendszer ott a gond. Tehát ez nem interneten 
keresztül megy, hanem a Belügyminisztérium által felügyelt, zárt informatikai rendszer. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tehát nem a hely miatt nem lehetséges, hanem az informatikai rendszer miatt. 
Ez sem lenne rossz egy tájékoztatásban közölni, hogy nem épületfüggő, hogy nem tudunk 
Hatvanban helyet adni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Lőrinciben meg van már a kormányablak, az teljes kapacitásában rendelkezésre áll.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
A hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, a gyűjtőedényekről, hogy én egy 
8 lakásos társasházban lakom, ahol kettő üres. Hatan gyűjtünk, mekkorák lesznek azok a 
gyűjtőedények? Nekem szerintem nem fog olyan sok összegyűlni tehát ne hatalmas nagyok 
legyenek, mert ezeknél a lépcsőházaknál ezek a helyiségek igen kicsik, tehát nagyon sok 
hulladékgyűjtő sem fér el. 
Ha ezt a lépcsőházak elfogadják, ezeket az edényeket el kell tudni majd valahol helyezni. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Annyit mindenképpen tudok segíteni, hogy a társulás közbeszerzés keretében kiválasztotta a 
cégeket, akik a különböző tevékenységeket végzik. Minden szerdán van egy ilyen egyeztetés, 
ma is van. A finanszírozási oldala rendeződött a pályázatnak, tehát folyamatban van és kérni 
fogom, hogy ezeket a lakossági tájékozatókat, amit mindenki vár a cégektől, előzetesen is 
összeállítani, hogy már az előkészítés fázisában megismerhetőek legyenek, bizottsági szinten 
is. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Igen, mert a problémákat mi látjuk, és ezeket jelezni tudjuk. 
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Mert nálunk is kettő nagy kuka van bent, ebből sem férne be három. Mert ha nem fog elférni, 
akkor a lépcsőházba fogjuk gyűjteni? 
Úgy tudom, hogy a közgyűlésben minden lakónak bele kell egyezni a szelektív 
hulladékgyűjtésbe, úgy hogy részt vehessen a ház. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Szerintem ezt az alapító okirat szabályozza, nem hiszem, hogy egyhangú. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Mert más egy családi házban lakónak, de itt, hogy 8-an, 10-en, 12-en ha laknak, egy arány 
azért szükséges. 
 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 11 óra 05 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

 KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            


