
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2017. november 9-én 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Kondek Zsolt elnök-helyettes 
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

- Lestyán Balázs alpolgármester
- Basa Zoltán önkormányzati képviselő
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője
- Szabó János főépítész
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5  fő jelen van), megnyitotta az
ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot
hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   642  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2017. november 9-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
és  a  Zagyvakörnyéki  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  20  tagja
részére a Társulások 2017. november 13-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában

2. Előterjesztés  a  Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás
társulási  megállapodása  I.  pontjának  módosításáról,  a  székhely  és  a  gesztor  önkormányzat
vonatkozásában

Előterjesztő, előadó 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester



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

4. Előterjesztés  a  Futball  Club  Hatvan  Egyesület  részére  a  hatvani  5331/21  hrsz.-ú  ingatlanon
létesítendő jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 3-4. napirendi pontig: dr. Kovács Éva aljegyző

5. Előterjesztés  Hatvan  város  településrendezési  eszközének  a  NIPÜF  Hatvan  Ipari  Park  Kft.
fejlesztésével összefüggő módosításáról

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Szabó János főépítész

6. Előterjesztés  a  Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás
2017.  első  félévi,  valamint  2017.  I-III.  negyedévi  előirányzat  módosításáról  és  annak pénzügyi
teljesítéseiről

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

7. Előterjesztés társasházak Szervezeti-Működési Szabályzatainak az elfogadásáról

8. Előterjesztés  az  ÉMÁSZ Hálózati  Kft.  tulajdonában  lévő  tartóoszlopokon  elhelyezett  térfigyelő
kamerák bérleti szerződésének jóváhagyásáról

9. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről

10. Előterjesztés adventi vásárral kapcsolatos döntésről 

11. Előterjesztés földút karbantartási munkáiról

Előterjesztő 7-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 7-11. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

12. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló 
nyilatkozat megadásáról    

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

13. Előterjesztés a Zsilip utca forgalomtechnikai módosításáról

14. Előterjesztés  Köves  Gábor  Nándorné  önkormányzati  képviselő  képviselői  kerete  egy  részének
felhasználásáról

Előterjesztő, előadó 13-14. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési
irodavezető

Határidő: 2017. november 9.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és
a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 20 tagja részére a
Társulások 2017. november 13-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában



Palik Józsefné: Igen nagy anyagot kaptunk igen későn. Mindennel egyetértek, én is azt mondom, hogy jogi
úton ezt meg kell oldanunk minél előbb, viszont a határozati javaslatoknál szeretnék külön szavazást kérni,
ugyanis  az  5.  határozati  javaslatot  én  nem  tudom  ilyen  formában  támogatni.  Hogyha  nem  kötünk  új
szerződést, arra ki ad garanciát, hogy november 16. után ki fogja elvinni a szemetet?
Papp István: Ott van a következőben, hogy mi, megoldjuk saját magunk, ha probléma van. Azért akarnak
összegyűlni 13.-án.
Palik Józsefné: A 9.  határozati  javaslatra  is  kaphatok választ?  Hogy adunk felhatalmazást  polgármester
úrnak úgy, hogy nem tudjuk, hogyha esetleg elönt bennünket a szemét, akkor ki és hogyan? Ad-hoc fogjuk
megoldani?
dr. Szikszai Márta: A 9. határozati javaslat intézkedésekről szól, de ezeknek az intézkedéseknek a köre meg
van határozva a különféle  jogszabályokban.  Itt  elsősorban a katasztrófavédelemnek az értesítéséről  és a
katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató felé a különféle jognyilatkozatok megtételéről van szó. 
Palik  Józsefné: Köszönöm,  csak  ebből  én  ezt  így  nem  olvastam  ki,  ezért  gondoltam,  hogy  erre
mindenképpen rákérdezek.
dr.  Kovács  Éva:  A vagyonkezelési  szerződéssel  kapcsolatban,  amit  képviselő  asszony mondott,  annyit
szeretnék  elmondani,  hogy  ide  konkrét  tartalmú  vagyonkezelési  szerződés,  melynek  tartalma  az
önkormányzattal és a feltételek le vannak egyeztetve, nem érkezett előterjesztésben az önkormányzathoz,
kizárólag egy  törlő,  illetve bejegyzést  engedélyező  nyilatkozat,  ami  a  földhivatali  törlést,  a  korábbi  jog
törlését és az új keletkező jog bejegyzését tenné lehetővé, tehát nem ismerjük a tartalmát, hogy ők mire
gondoltak,  egyeztetés  nem folyt  polgármester  úr  megkeresése  ellenére,  ezért  nem javasolt  a  testületnek
elfogadni. 
Palik Józsefné: Köszönöm, így már elfogadom.

Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A kilenc határozati
javaslatot egyben tette fel szavazásra.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   643  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  20 tagja részére a  Társulások 2017.  november 13-i
üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  nem  támogatja  a  Zagyvakörnyéki
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  részesedésszerzését  a  Szelektív  Hulladékhasznosító  és
Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint azt, hogy a társulások elnöke az
előterjesztés 6. és 7. mellékletei szerinti tervezetekben foglalt tartalommal az üzletrész-átruházási szerződést
megkösse,  és a társaság társasági szerződésének a módosítását, mert  az nem felel  meg maradéktalanul a
jogszabályi előírásoknak. A Képviselő-testület felhívja a Társulás elnökét, hogy a hivatkozott mellékleteket a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot,  hogy a fenti  álláspontot  a társulási  tanácsok ülésein
képviselje és tartózkodással szavazzon az üzletrész átruházás és a Kft. társasági szerződésének módosítása
tárgyában.

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   644  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  20 tagja részére a  Társulások 2017.  november 13-i
üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:



Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nem  támogatja  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  között  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés
megkötését az előterjesztés 8. melléklete szerinti tervezetnek megfelelő tartalommal, mert az nem felel meg
maradéktalanul  a  jogszabályi  előírásoknak.  A  Képviselő-testület  felhívja  a  Társulás  elnökét,  hogy  a
hivatkozott mellékletet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot,  hogy a fenti  álláspontot  a társulási  tanácsok ülésein
képviselje  és  tartózkodással  szavazzon  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  megkötése
tárgyában.

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   645  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  20 tagja részére a  Társulások 2017.  november 13-i
üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nem  támogatja  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a vagyonkezelési szerződés megkötését az előterjesztés 9.
melléklete szerinti tervezetnek megfelelő tartalommal, mert az nem felel meg maradéktalanul a jogszabályi
előírásoknak. A Képviselő-testület felhívja a Társulás elnökét, hogy a hivatkozott mellékletet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
Felhívja  a  Képviselő-testület  a  delegált  tanácstagot,  hogy  a  fenti  álláspontot  a  társulási  tanács  ülésén
képviselje és tartózkodással szavazzon a vagyonkezelési szerződés megkötése tárgyában.

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen)

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   646  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  20 tagja részére a  Társulások 2017.  november 13-i
üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nem  támogatja  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a vagyonkezelési szerződés megkötését az előterjesztés 10.
melléklete szerinti tervezetnek megfelelő tartalommal, mert az nem felel meg maradéktalanul a jogszabályi
előírásoknak. A Képviselő-testület felhívja a Társulás elnökét, hogy a hivatkozott mellékletet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
Felhívja  a  Képviselő-testület  a  delegált  tanácstagot,  hogy  a  fenti  álláspontot  a  társulási  tanács  ülésén
képviselje és tartózkodással szavazzon a vagyonkezelési szerződés megkötése tárgyában.

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen)



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   647  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  20 tagja részére a  Társulások 2017.  november 13-i
üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 12. melléklete szerinti tartalommal nem
támogatja  az  új  vagyonkezelési  szerződések  alapján  keletkező,  valamint  a  korábbi  vagyonkezelési
szerződések  megszűnése  alapján  az  ingatlanon  megszűnő  vagyonkezelési  jog  keletkezésének,  illetve
megszűnésének az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatok megtételét, mert az
nem felel meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. A Képviselő-testület felhívja a Társulás elnökét,
hogy a hivatkozott mellékleteket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
Felhívja  a  Képviselő-testület  a  delegált  tanácstagot,  hogy  a  fenti  álláspontot  a  társulási  tanács  ülésén
képviselje és nemmel szavazzon a vagyonkezelési joggal kapcsolatos nyilatkozatok tárgyában.

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   648  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  20 tagja részére a  Társulások 2017.  november 13-i
üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja, hogy a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa hívja fel a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság
vagyonkezelőt, hogy a vagyonkezelési szerződés 2.5. pontja alapján a vagyonkezelői jog megszűnésekor a
vagyonkezelésébe vett vagyonnak az átadás időpontjában fennálló állapotához viszonyítottan a Társulással
számoljon el.
Felhívja  a  Képviselő-testület  a  delegált  tanácstagot,  hogy  a  fenti  álláspontot  a  társulási  tanács  ülésén
képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelő társaság felhívása tárgyában.

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: a társulási tanács ülésén (vagy a megismételt ülésen)

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   649  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  20 tagja részére a  Társulások 2017.  november 13-i
üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem köt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
37/B.  §-a  alapján  az  előterjesztés  7.  melléklete  szerinti  tartalommal  a  Szelektív  Hulladékhasznosító  és
Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társasággal  vagyonkezelési  szerződést  mert a hatvani
054/14  hrsz.-ú  ingatlan,  valamint  a  hulladékgazdálkodási  feladatok  ellátására  alkalmas  ingóságok
vagyonkezelésbe adása vonatkozásában Hatvan város polgármesterének kezdeményezése ellenére előkészítő
tárgyalások nem folytak, a vagyonkezelői jog alapításának feltételei nem tisztázottak. 

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: legkésőbb a társulási tanácsok üléseinek, illetve megismételt üléseinek napján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   650  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  20 tagja részére a  Társulások 2017.  november 13-i
üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 8. melléklete szerinti tartalommal nem
támogatja az ingatlan-nyilvántartásba benyújtott vagyonkezelési szerződések alapján keletkezett a hatvani
054/14  hrsz.-ú  ingatlanra  bejegyzett  vagyonkezelési  jog  törlését,  mert  a  vagyonkezelési  szerződés
megszüntetésének feltételei, különösen az elszámolás módja nem tisztázott.

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: legkésőbb a társulási tanácsok ülése, illetve megismétel ülése napján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   651  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  20 tagja részére a  Társulások 2017.  november 13-i
üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében – különös tekintettel egy
esetleges  havaria  helyzetre  –  a  szükséges  és  indokolt  jognyilatkozatokat  és  intézkedéseket  a  képviselő-
testület utólagos tájékoztatása, illetve jóváhagyása mellett haladéktalanul megtegye.

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: értelem szerint

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a  Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás
társulási  megállapodása  I.  pontjának  módosításáról,  a  székhely  és  a  gesztor  önkormányzat
vonatkozásában

Papp István: Itt arról van szó, hogy mi intézzük az ügyeket, ők meg irányítani akarnak bennünket. Ez nem
megy, ezért van ez az előterjesztés és ezt megoldjuk.
dr. Szikszai Márta: Nem is az irányításról van szó, hanem arról, hogy itt annyi kapcsolat van a hivatallal,
mint a társulás munkaszervezetével, hogy behozzák a papírokat, hogy iktassuk. Nem tart velünk kapcsolatot
a jogász, nem tart velünk kapcsolatot érdemi szinten a jegyző asszony, tehát itt tulajdonképpen mi csak egy
ügykezelő szerv vagyunk. Ők ott kitalálják a dolgokat, itt az ügyintézőknek – most itt a hatvani társulás
tekintetében Bánkutiné Marika van megbízva ezzel – tulajdonképpen érdemi dolog nincs, kivéve ami majd a
jelen bizottsági  ülésen a 6. napirendi pont lesz, a társulás pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló, de én
feltételezem, hogy ez is csak addig, amíg ilyen alapszinten működik a társulás.
Palik Józsefné: Én ezt mind értem, csak mindig tovább gondolom, hogy mikor lesz ennek vége, hogy lesz
ennek vége?
dr. Szikszai Márta: Nem tudjuk. 
Palik Józsefné: Egyszerűen ez egy átláthatatlan, szövevényes ügy, biztos, hogy ide jogászok kellenek majd,
mert ezt nem lehet így megoldani, csak attól tartok, hogy az a rengeteg pénz és munka, ami ebbe belement,
az szertefoszlik és itt van a hulladék a nyakunkon, tehát azért ez egy óriási probléma. Ha ez évekig vagy
hónapokig húzódik, mi lesz itt? Hogy lesz ennek a megoldása? Azért ez egy, nem is tudom elmondani, hogy
mennyire nagy ügy, hogy nem haladunk egyről a kettőre, hogy nem ülnek le tárgyalni, mert rendben van,
akkor csinálják, de akkor csinálják tisztességesen. Mi lesz így a várossal? Vagy mi lesz a többiekkel? Vagy a
többieknél lesz szemétszállítás? Nálunk nem lesz szemétszállítás vagy hogy?



dr. Szikszai Márta: Olyan nem lesz.
Papp István: Nem lehet, a szemetet el kell vinni.
Palik Józsefné: Tudom, ez kötelező feladat, de hát mikor lesz ennek az ügynek vége? Mennyi pénzt kell
még majd belefektetni ennek a városnak, hogy ez egyszer valamikor rendbe jöjjön?
Papp István: Nekünk már  nem,  csak  majd  vissza  kell  követelni  a  41  MFt-ot  mindennel  együtt,  amit
beletettünk, hogy működjön az egész rendszer. Értjük a kérdést, de ezt mi se tudjuk. Mi egy önkormányzat
vagyunk, nem kormány.

Más hozzászólás  nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte  fel  a  bizottság tagjait.  A két  határozati
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   652  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  társulási  megállapodása  I.  pontjának
módosításáról, a székhely és a gesztor önkormányzat vonatkozásában 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 társulási megállapodás I. pontját a székhely és
a gesztor önkormányzat vonatkozásában úgy módosítja, hogy a székhely 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.,
és a gesztor önkormányzat Heréd Község Önkormányzata legyen.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete,  mint a  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  tagja  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal  elfogadja  a  Társulási
Megállapodás változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Hatvan Város  Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a társulási  tanács
tagjaként  Hatvan  Város  Önkormányzata  képviseletében  a  soron  következő  társulási  tanács  ülésen  jelen
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   653  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  társulási  megállapodása  I.  pontjának
módosításáról, a székhely és a gesztor önkormányzat vonatkozásában és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy amennyiben a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a 2017. november 13. napján tartandó társulási
tanács ülésén nem dönt a társulás székhelyének áthelyezéséről és a gesztorönkormányzat módosításáról, úgy
a társulási tanács ülésének napjától nem járul hozzá az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 3000
Hatvan,  Kossuth  tér  2.  szám  alatti  székhelynek  a Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás általi használatához.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár felé a határozatot küldje meg.

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási iroda útján

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



Papp István: Az SzMSz-ben módosítjuk ennek függvényében a dolgokat.
dr.  Szikszai  Márta:  Most,  ahogy  így  ebbe  a  társulási  megállapodásba,  meg  anyagba,  meg  a
háttérjogszabályokba egyre jobban beleássuk magunkat, az a jogi álláspont született házon belül, hogy az
átruházott hatáskört, úgy mint közszolgáltatási szerződés megkötése, ugye ez a legfontosabb, meg ami ott a
Zagyvakörnyéki  Társulás  társulási  megállapodásába fel  van tüntetve,  azt  tulajdonképpen nem a társulási
megállapodás keletkezteti, hanem ahhoz SzMSz módosítás kell, úgyhogy most egy picit megyünk a társulási
megállapodás után, mert logikai sorrendben ennek kellett volna elől lenni, de hatáskör gyakorlás, tehát abban
az átruházott hatáskörben bármiféle hatáskörgyakorlás még nem történt, majd most fog a közszolgáltatási
szerződés megkötésével és ezért láttuk jogilag szükségszerűnek, hogy ez az SzMSz-n is átvezetésre kerüljön.

Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   654  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról  szóló 35/2010.  (XI.  26.) önkormányzati  rendelet  módosítására
vonatkozó előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő
jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   655  /2017.     (XI.   09  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal,
valamint 1 tartózkodással     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére
a  hatvani  5331/21  hrsz.-ú  ingatlanon  létesítendő  jégcsarnok  beruházás  megvalósítása  érdekében
pénzeszköz  átadásáról szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Futball  Club  Hatvan  Egyesület  részére,  a  hatvani
5331/21  hrsz.-ú  ingatlanon  létesítendő  jégcsarnok  beruházás  kapcsán,  a  jégcsarnok  kiszolgálásához
szükséges  parkolók  építési  engedélyezési  eljárása  keretében  megfizetendő  366.800,-  Ft  eljárási  díj
fedezetére, valamint az építési engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése tárgyában
kötött tervezési szerződés alapján bruttó 5.715.000,- Ft értékben kiállított végszámla fedezetére – Hatvan
Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  478/2017.  (IX.  18.)  számú  határozatával  biztosított
480.067.334,- Ft támogatás terhére – 6.061.800,- Ft pénzeszközt ad át. 
A  pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2017  (II.  18.)
önkormányzati  rendelet  5.  mellékletében  a  felhalmozási  kiadások  között  a  „Jégcsarnok  FC  Hatvan”
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan  város  településrendezési  eszközének  a  NIPÜF  Hatvan  Ipari  Park  Kft.
fejlesztésével összefüggő módosításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot
egyben tette fel szavazásra. 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   656  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  város  településrendezési
eszközének a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény értelmében dönt a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1061 Budapest, Király u.
16.)  által  kezdeményezett  Hatvan város  településrendezési  eszközének a NIPÜF Hatvan  Ipari  Park Kft.
fejlesztésével összefüggő módosításáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   657  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  város  településrendezési
eszközének a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t
(1085 Budapest, József körút 29.) bízza meg Hatvan város településrendezési eszközeinek a NIPÜF Hatvan
Ipari  Park Kft. beruházásával összefüggő módosításával kapcsolatos tervezési feladat  elvégzésével bruttó
2.286.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A szükséges pénzügyi
forrást a tervezési szerződés értelmében a Robert Bosch Elektronika Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert
Bosch út 1.) biztosítja.
A képviselő-testület  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét  a  tervezési  szerződés megkötésére azzal,
hogy a szerződést – annak megkötését követően – terjessze elő a képviselő-testület soron következő ülésére
utólagos jóváhagyás céljából.

Határidő: 2017. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017.
első félévi, valamint 2017. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról és annak pénzügyi teljesítéseiről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A négy határozati javaslatot
egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   658  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  2017.  első  félévi,  valamint  2017.  I-III.  negyedévi
előirányzat módosításáról és annak pénzügyi teljesítéseiről 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 a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a társulás
2017. első félévi költségvetésének módosítására a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  a
Társulási  Tanács  tagjaként,  Hatvan  Város  Önkormányzata  képviseletében,  a  soron  következő  Társulási
Tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   659  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  2017.  első  félévi,  valamint  2017.  I-III.  negyedévi
előirányzat módosításáról és annak pénzügyi teljesítéseiről 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, a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a társulás
2017. I-III. negyedévi költségvetésének módosítására a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  a
Társulási  Tanács  tagjaként,  Hatvan  Város  Önkormányzata  képviseletében  a  soron  következő  Társulási
Tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   660  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  2017.  első  félévi,  valamint  2017.  I-III.  negyedévi
előirányzat módosításáról és annak pénzügyi teljesítéseiről 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, a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a társulás
2017. első félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  a
Társulási  Tanács  tagjaként,  Hatvan  Város  Önkormányzata  képviseletében  a  soron  következő  Társulási
Tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   661  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  2017.  első  félévi,  valamint  2017.  I-III.  negyedévi
előirányzat módosításáról és annak pénzügyi teljesítéseiről 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, a soron következő Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a társulás
2017. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  a
Társulási  Tanács  tagjaként,  Hatvan  Város  Önkormányzata  képviseletében  a  soron  következő  Társulási
Tanács ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere 

7./ napirendi pont 
Előterjesztés társasházak Szervezeti-Működési Szabályzatainak az elfogadásáról

Papp István: Mi is a társasházakban résztulajdonosok vagyunk.



Hozzászólás  nem lévén  Papp  István  elnök  szavazásra  kérte  fel  a  bizottság  tagjait.  A három határozati
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   662  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  társasházak  Szervezeti-Működési
Szabályzatainak  az  elfogadásáról szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatti Társasház
Szervezeti-Működési Szabályzatát azzal, hogy az 1.5 pont szövegrész az alábbi szövegrészre módosuljon:
„1.5 A társasház tulajdonostársai megállapodnak abban, hogy az épület földszintjén lévő, külön tulajdonba
tartozó  nem lakás  céljára  szolgáló  helyiségben a  tevékenység  megváltoztatásához  a  tulajdonos  előzetes
jóváhagyása szükséges.”
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az írásos szavazólap aláírására.

Határidő: 2017. november 15. (társasház értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   663  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  társasházak  Szervezeti-Működési
Szabályzatainak  az  elfogadásáról szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város Önkormányzata Képviselő-testülete  elfogadja a  Hatvan,  Szabadság  út  25.  szám  alatti
Társasház Szervezeti-Működési Szabályzatát. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az írásos szavazólap aláírására.

Határidő: 2017. november 15. (társasház értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   664  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  társasházak  Szervezeti-Működési
Szabályzatainak  az  elfogadásáról szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város Önkormányzata Képviselő-testülete  elfogadja a  Hatvan, Tabán út  4. szám alatti  Társasház
Szervezeti-Működési Szabályzatát.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az írásos szavazólap aláírására.

Határidő: 2017. november 15. (társasház értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés  az  ÉMÁSZ  Hálózati  Kft.  tulajdonában  lévő  tartóoszlopokon  elhelyezett  térfigyelő
kamerák bérleti szerződésének jóváhagyásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   665  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában
lévő  tartóoszlopokon  elhelyezett  térfigyelő  kamerák  bérleti  szerződésének jóváhagyásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel (székhely: 3525 Miskolc,
Dózsa György u. 13.) bérleti szerződést köt az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában álló tartószerkezetekre
(oszlopokra)  elhelyezett  térfigyelő  kamerák  és  a  működtetésükhöz  szükséges  technikai  eszközökkel
kapcsolatban.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A hat határozati javaslatot
egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   666  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a jégpálya kialakításával kapcsolatos
döntésekről  szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2017. november 25-től 2018. február 25-
ig elhelyezésre kerülő mobil  műjégpálya üzemeltetésével  összefüggésben az alábbi  belépőjegy árakat  és
nyitva tartást állapítja meg:

Belépőjegyek Hatvan Kártyával

Hétköznap 600,- Ft 500,- Ft

Gyerek jegy hétköznap 400,- Ft -

Hétvégén (péntek-vasárnap) 900,- Ft 800,- Ft

Gyerek jegy hétvége 500,- Ft -

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek)

Hétköznap 1.800,- Ft 1.500,- Ft

Pótjegy 400,- Ft/gyerek -

Hétvégén 2.600,- Ft 2.300,- Ft

Pótjegy 500,- Ft/gyerek -

Jégdisco 500,- Ft -

Bérlet (10 alkalom) 7.500,- Ft 6.000,- Ft

Gyerek bérlet (10 alkalom) 4.000,- Ft -

Korcsolyabérlés 800,- Ft 600,- Ft

Korcsolya élezés 500,- Ft/pár -

Pingvin bérlés 400,- Ft/fél óra -

Pálya bérlés 15.000,- Ft/óra -

Céges belépő hétköznap 500,- Ft -

Céges belépő hétvége 800,- Ft -

Céges bérlet (10 alkalom) 5.000,- Ft -

A tanítási szünet ideje alatt a hétvégi jegyárakat kell alkalmazni.



Nyitvatartás

hétfő-csütörtök 15:00 – 19:00

péntek 15:00 – 19:00

szombat-vasárnap   9:00 – 20:00

Jégdisco (péntekenként) 19:30 – 22:00

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságot, hogy – a szervezők javaslatára, a látogatók számának függvényében, a látogatottság növelése
érdekében – a jegyárakat módosítsa.

Határidő: 2017. november 25. (bevezetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   667  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a jégpálya kialakításával kapcsolatos
döntésekről  szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város  Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil  műjégpálya
felállításához 900 m2 2 mm vastagságú hullámpapír, valamint 1800 m2 0,12 mm vastagságú fekete színű fólia
beszerzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó
311.150,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  591/2017.  (X.26.)  számú  határozata  alapján  a
pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   668  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a jégpálya kialakításával kapcsolatos
döntésekről  szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályánál
a padozat építéséhez szükséges sima tetőléc 120,- Ft/fm, bramac tetőléc 135,- Ft/fm, 10-es padló 393,- Ft/fm,
15-ös padló 589,- Ft/fm egységáron történő beszerzésével  Mészáros Attila  egyéni  vállalkozót (székhely:
2194 Tura, Galábos utca 2/a.) bízza meg bruttó  300.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  591/2017.  (X.  26.)  számú  határozata  alapján  a
pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2017. november 17. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   669  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a jégpálya kialakításával kapcsolatos
döntésekről  szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete az  50  pár  jégkorcsolya  beszerzésével  a  Sprint  60
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 2170 Aszód, Hunyadi utca 61.) bízza meg bruttó 545.846,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.



Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  591/2017.  (X.  26.)  számú  határozata  alapján  a
pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2017. november 13. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   670  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a jégpálya kialakításával kapcsolatos
döntésekről  szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város  Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil  műjégpálya
működtetéséhez szükséges jegypénztár üzemeltetésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (3000
Hatvan, Madách Imre utca 12.) bízza meg 3.105.000,- Ft keretösszeg erejéig. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2017. november 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   671  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a jégpálya kialakításával kapcsolatos
döntésekről  szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  az 583/2017.  (X. 26.) számú határozatát módosítja oly
módon, hogy a „Mamut Sound Rendezvénytechnika” szövegrész helyébe a „Koros Attila egyéni vállalkozó
(Mamut Sound Rendezvénytechnika)” szövegrészt lépteti.

Határidő: 2017. november 10. (módosításra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés adventi vásárral kapcsolatos döntésről 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   672  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  az  adventi  vásárral  kapcsolatos
döntésről  szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Kossuth téren megrendezésre kerülő adventi vásárhoz
kapcsolódó faházak villamos energia ellátásával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan,
Gorkij  u.  8.)  bízza  meg  bruttó  571.500,-  Ft összegben,  mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás Hatvan Város Önkormányzata  2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a „Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése”
költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



11./ napirendi pont 
Előterjesztés földút karbantartási munkáiról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   673  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  földút karbantartási munkáiról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város  Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t  (székhely: 1144 Budapest,  Csertő
utca  6-8.  4.  em.  111.)  bízza  meg a Sóderos  utca javítási  munkáinak elvégzésével  bruttó  1.206.500,-  Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)      önkor-
mányzati rendeletben a „felhalmozási kiadások” között a „Temető fejlesztése, új temetési hely környezetren-
dezés, urnafal” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Hatvani  Százszorszép  Óvoda  által  benyújtandó  pályázathoz  szükséges  hozzájáruló
nyilatkozat megadásáról  

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   674  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvani  Százszorszép  Óvoda  által
benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat  megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós
Alfréd utca 3.) fenntartója, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által meghirdetett „Kincses Kultúróvoda 2018” című, a Hatvani Százszorszép Óvoda által megvalósítandó
pályázathoz szükséges támogató nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2017. november 10. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés a Zsilip utca forgalomtechnikai módosításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   675  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és
működési szabályzatáról szóló  35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  a Hatvan,  Zsilip  utcában  a  határozat  mellékletében  jelölt
forgalomtechnikai módosítások bevezetésre kerüljenek.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



14./ napirendi pont 
Előterjesztés  Köves  Gábor  Nándorné  önkormányzati  képviselő  képviselői  kerete  egy  részének
felhasználásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   676  /2017.     (XI.   09  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
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  Mártírok útja 6.  számú ingatlan előtti  2 méter  széles és 8 méter
hosszú, összesen 16 m2 felületű rossz állapotú aszfaltos járdaszakasz javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t
(székhely:  1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 142.240,-Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város  Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről  szóló  1/2017.  (II.  18.)
önkormányzati  rendeletben  a  városüzemeltetési  kiadások  között  Köves  Gábor  Nándorné önkormányzati
képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.20 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
        Kondek Zsolt                                             Papp István

  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
           Bizottság elnök-helyettese                                                      Bizottság elnöke


