JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én
10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Szinyei András
Kondek Zsolt
Köves Gábor Nándorné
Papp István
Tarsoly Imre
Tóth György István

Igazoltan voltak távol:
Lestyán Balázs
Basa Zoltán
Nádas Sándor
Palik Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
dr. Kovács Éva
aljegyző
Bánkutiné Katona Mária
Komendáné Nagy Márta
Schósz Gabriella
Tóth Ivett

gazdálkodási irodavezető
hatósági irodavezető
településfejlesztési osztályvezető
pályázati osztályvezető

Nagy Ferenc

a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Bakti Csaba
Lukács László

informatikus, szavazógép-kezelő
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Maksáné Benei Katalin
* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 7
képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt,
ezért kérte, hogy aki napirendet elfogadja, igennel szavazzon!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2015. (III. 17.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 17-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
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NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés épületenergetikai projekttel kapcsolatos döntésekről
2. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című
pályázattal kapcsolatos döntésről
3. Előterjesztés egyes hatvani, állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes
megszerzéséről
4. Előterjesztés Hatvan város részterületének iparterületté nyilvánításáról
Előterjesztő, előadó az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

ÉPÜLETENERGETIKAI

PROJEKTTEL

KAPCSOLATOS

DÖNTÉSEKRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:

Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Az a csomag, amelyben a polgármesteri hivatal felújítása szerepel, még nincs lezárva. Ezt a
csomagot egy kicsit bővítjük, és újabb intézményeket veszünk be ebbe, pl. a Kodály Zoltán
Általános Iskolát, a Hajós Alfréd úti óvodát és a DALI-t. Az ehhez szükséges önerőre pedig
pályázatot fogunk benyújtani.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2015. (III. 17.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítani kívánja a KEOP-5.5.0/A/122013-0143 azonosítószámú „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és
Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat támogatási szerződését a
támogatási összeg és a műszaki tartalom tekintetében. A Hatvani Kodály Zoltán Általános
Iskola, a Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház épületenergetikai
fejlesztésével kibővült műszaki tartalomnak megfelelően a projekt bruttó összköltsége
328.712.520 Ft-tal emelkedik.
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (támogatási szerződés módosítására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2015. (III. 17.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143
azonosítószámú „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert
Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat vonatkozásában a 328.712.520 Ft-tal
megnövekedett projekt bruttó összköltséghez szükséges 15% mértékű, azaz bruttó
49.306.878,- Ft összegű önerő biztosítása érdekében pályázatot kíván benyújtani az EU
Önerő Alaphoz. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (pályázat benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ „AGÓRA – MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZPONTOK
ÉS TERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT INFRASTRUKTURÁLIS
FELTÉTELEINEK
KIALAKÍTÁSA”
CÍMŰ
PÁLYÁZATTAL
KAPCSOLATOS
DÖNTÉSRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester
Horváth Richárd polgármester
A projektmenedzsment észrevételezte azt, hogy az építési közbeszerzéshez hozzá kell tenni a
színházi eszközök beszerzését is, mert ezek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Eszerint
járunk el.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2015. (III. 17.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2015. (II. 26.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra
– multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák és
színháztechnikai eszközök megrendelése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében
meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 437.113.858.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kivitelezési munkák és
színháztechnikai eszközök megrendelése” elnevezésű, 437.113.858.-Ft nettó becsült értékű,
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás keretében lefolytatandó
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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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő
Felelős

: 2015. március 31. (az eljárást megindító felhívás feladására)
: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

EGYES HATVANI, ÁLLAMI TULAJDONÚ INGATLANOK
TULAJDONJOGÁNAK INGYENES MEGSZERZÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester
Horváth Richárd polgármester
Az ún. Görbeéri tavat, három kutat és egy kisebb állami földdarabot szeretnénk az államtól
átvenni ingyenesen. A tónál horgászegyesület működik, közel ezerötszáz horgászról
beszélünk, nekik is szeretnénk nagyon jót tenni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 3 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2015. (III. 17.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani, zártkert 11501/6 helyrajzi számú,
kivett víztározó megnevezésű, 26 ha 5747 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjogának ingyenes
átruházását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés rendelkezései alapján sport, ifjúsági közfeladatok magasabb színvonalon történő
ellátása céljára kérelmezi a Magyar Államtól, valamint kérelmezi az átruházáshoz szükséges
vagyonkezelő Hatvani Horgász Egyesület hozzájárulását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A
képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges
pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2015. évi költségvetésében a
városüzemeltetés kiadásai között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére
biztosítja.
Határidő
Felelős

: 2015. március 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2015. (III. 17.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani, külterület 0291 hrsz.-ú, kivett
vízmű megnevezésű, 443 m2 nagyságú, a hatvani, külterület 0293/1 hrsz.-ú, kivett
szivattyúház megnevezésű, 464 m2 nagyságú és a hatvani, külterület 0293/2 hrsz.-ú, kivett
szivattyúház megnevezésű, 457 m2 nagyságú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes
átruházását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés rendelkezései alapján a környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás közfeladatok magasabb színvonalon történő ellátása céljára kérelmezi a
Magyar Államtól.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A
képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges
pénzügyi forrást 300.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2015. évi költségvetésében a
városüzemeltetés kiadásai között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére
biztosítja.
Határidő
Felelős

: 2015. március 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2015. (III. 17.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0331/27 helyrajzi számú 8240 m2
nagyságú, szántó megnevezésű ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
rendelkezései alapján a településfejlesztés, településrendezés közfeladatok magasabb
színvonalon történő ellátása céljára kérelmezi a Magyar Államtól.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A
képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges
pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2015. évi költségvetésében a
városüzemeltetés kiadásai között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére
biztosítja.
Határidő
Felelős

: 2015. március 31.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS HATVAN

VÁROS

RÉSZTERÜLETÉNEK

IPARTERÜLETTÉ

NYILVÁNÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:

Horváth Richárd polgármester
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Horváth Richárd polgármester
A Bosch megkereste a várost, és közösen egy fejlesztést szeretnénk végrehajtani az északi
elkerülő út és az M3-as autópálya között. Ez egy nagy ívű fejlesztés lenne, logisztikai ipari
park létesülne itt. Ennek alapja, hogy ezeket a területeket iparterületté kell nyilvánítani.
Tóth György István képviselő
Jelenleg milyen besorolásúak ezek a területek?
Horváth Richárd polgármester
Szántó művelési ágú területekről van szó.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2015. (III. 17.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Ipari Park fejlesztése érdekében
az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés a) pontja alapján
a 0331/9-16, 0331/24, 0331/26-33, 0331/42, 0331/47, 0331/53 hrsz-ú ingatlanokat
iparterületté nyilvánítja.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2015. (III. 17.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Ipari Park fejlesztése érdekében
a 0331/9-16, 0331/24, 0331/26-33, 0331/42, 0331/47, 0331/53 hrsz.-ú ingatlanok
vonatkozásában a településrendezési eszközök módosítását elrendeli.
Határidő
Felelős

: azonnal és folyamatos
: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

Horváth Richárd polgármester
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

jegyző

HORVÁTH RICHÁRD
polgármester

