
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2011. december 15-én 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kistanácskozó termében tartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Mikó János tag 
- Lestyán Balázs tag 
- Marján János tag  
 

Igazoltan távol maradt más irányú elfoglaltsága miatt: Bagi Miklós tag 
 
 
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok  
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 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 4 fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. Ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a 
Hatvan város közvilágításának villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést, valamint a meghívóban szereplő 8. napirendi pontot, mely előterjesztés az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/65 hrsz.-ú ingatlan 410 m2 nagyságú területrészének 
elidegenítéséről, utolsó napirendi pontként tárgyalja meg. A bizottság tagjai a javaslatokkal 
egyhangúlag egyetértettek. 
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 983/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága 2011. december 15-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Heves Megyei Önkormányzat részére történő ingyenes 
ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások felmondásáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés a hatvani középiskolák fenntartásához kapcsolódó döntésről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 



3. Előterjesztés a hatvani középiskolákat fenntartó társuláshoz kapcsolódó Heves 
Megyei Önkormányzati fenntartói hozzájárulás megfizetésének ütemezéséről szóló 
megállapodás felmondásáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   
  Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó 1-3. napirendi pontig: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár 
alapításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 

5. Előterjesztés a rászorulók részére történő ingyenes meleg étel osztásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

6. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  (1. HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  (2-5. HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   

7. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
  (1. HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  (2. HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés a köztéri órák kialakításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
  Előterjesztő 6-8. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó 6-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
  irodavezető 
 

9. Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez 
szükséges döntésről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 

10. Előterjesztés Hatvan város közvilágításának villamos energia beszerzésével 
kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

11. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/65 hrsz.-ú ingatlan 410 m2 
nagyságú területrészének elidegenítéséről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
  Előterjesztő 10-11. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó 10-11. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
  irodavezető 
 



Határidő: 2011. december 15. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Önkormányzat részére történő ingyenes ingatlanhasználatra 
vonatkozó megállapodások felmondásáról 
 
Bánkutiné Katona Mária: Ez az előterjesztés arról szól, hogy ezek az intézmények jelenleg a 
megyénél működnek, a vagyon viszont nálunk van. Tehát az ingatlanvagyon Hatvan Város 
Önkormányzatának a tulajdonában van, viszont január 1-jétől az egész megyei felállás 
máshogy fog működni, ami azt jelenti, hogy a kormányhivatalokhoz mennek át az 
intézmények, ezért a megyével kötött szerződést felmondjuk, a kormányhivatallal pedig a 
kapcsolatot felvesszük. Működni működnek az intézmények, de ahhoz, hogy tulajdonilag 
ezt le  tudjuk rendezni, a kormányhivatallal fel kell venni a kapcsolatot.  
Papp István: A vagyon is a kormányhivatalhoz fog tartozni? 
Bánkutiné Katona Mária: Ez még kérdéses, a törvényből 100%-ig nem jön ki. Én is 
rákérdeztem erre egy előadáson és azt mondták, hogy viszik a vagyont, de azt a vagyont 
viszik, ami eleve ott volt a megyénél. Tehát ezeknek az ingatlanoknak a vagyona nem 
megyei tulajdonban van, hanem csak üzemeltetésre. 
Papp István: Reméljük, hogy megmarad a vagyon és nem államosítják. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 984/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei 
Önkormányzat részére történő ingyenes ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások 
felmondásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Önkormányzattal 1995. 
október 31-én megkötött és 1996. júliusában módosított, a hatvani 5231 hrsz-ú, természetben 
Hatvan, Kossuth tér 11. szám alatt található ingatlannak a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó 
megállapodást 2011. december 31. napi hatállyal felmondja. A felmondást indokolja a 
megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. tv., miszerint 2011. december 31-én a megyei önkormányzatok fenntartásában 
működő intézmények állami fenntartásba kerülnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az intézmény 
folyamatos működése érdekében a Heves Megyei Kormányhivatallal, illetve a Kormány által 
rendeletben az intézmény-fenntartási feladatokra kijelölt szervvel az ingatlanok további 
használatára vonatkozó megállapodás megkötését kezdeményezze, a megállapodás 
tervezetét jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2011. december 16. (határozat közlésére) 
                  2012. január 31. (új megállapodás tervezetek előterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 985/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei 
Önkormányzat részére történő ingyenes ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások 



felmondásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Önkormányzattal 1996. 
júliusában megkötött, a hatvani 4524/1 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Ratkó J. út 10. szám 
alatt található ingatlannak a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani 
Szakiskola elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó megállapodást 
2011. december 31. napi hatállyal felmondja. A felmondást indokolja a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. tv., 
miszerint 2011. december 31-én a megyei önkormányzatok fenntartásában működő 
intézmények állami fenntartásba kerülnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az intézmény 
folyamatos működése érdekében a Heves Megyei Kormányhivatallal, illetve a Kormány által 
rendeletben az intézmény-fenntartási feladatokra kijelölt szervvel az ingatlanok további 
használatára vonatkozó megállapodás megkötését kezdeményezze, a megállapodás 
tervezetét jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2011. december 16. (határozat közlésére) 
                  2012. január 31. (új megállapodás tervezetek előterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 986/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei 
Önkormányzat részére történő ingyenes ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások 
felmondásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Önkormányzattal 2004. 
június 16-án megkötött, a hatvani 2755 hrsz-ú, természetben Hatvan, Balassi B. út 36. szám 
alatt található ingatlannak a Kocsis Albert Zeneiskola elhelyezését szolgáló ingyenes 
használatba adását tartalmazó megállapodást 2011. december 31. napi hatállyal felmondja. A 
felmondást indokolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. tv., miszerint 2011. december 31-én a 
megyei önkormányzatok fenntartásában működő intézmények állami fenntartásba kerülnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az intézmény 
folyamatos működése érdekében a Heves Megyei Kormányhivatallal, illetve a Kormány által 
rendeletben az intézmény-fenntartási feladatokra kijelölt szervvel az ingatlanok további 
használatára vonatkozó megállapodás megkötését kezdeményezze, a megállapodás 
tervezetét jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2011. december 16. (határozat közlésére) 
                  2012. január 31. (új megállapodás tervezetek előterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 987/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei 
Önkormányzat részére történő ingyenes ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások 
felmondásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:  



 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Önkormányzattal 1995. 
december 19-én megkötött, a hatvani 3252, 3253, 3255/2 hrsz-ú, természetben Hatvan, 
Kórház út 3-5. szám alatt található, valamint a zagyvaszántói 436, 437 hrsz-ú, természetben 
Zagyvaszántó, Selypi út 2. sz. alatt található ingatlanoknak a Szent Kamill Idősek Otthona 
elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó megállapodást 2011. december 
31. napi hatállyal felmondja. A felmondást indokolja a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. tv., miszerint 2011. 
december 31-én a megyei önkormányzatok fenntartásában működő intézmények állami 
fenntartásba kerülnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az intézmény 
folyamatos működése érdekében a Heves Megyei Kormányhivatallal, illetve a Kormány által 
rendeletben az intézmény-fenntartási feladatokra kijelölt szervvel az ingatlanok további 
használatára vonatkozó megállapodás megkötését kezdeményezze, a megállapodás 
tervezetét jóváhagyás végett terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2011. december 16. (határozat közlésére) 
                  2012. január 31. (új megállapodás tervezetek előterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a hatvani középiskolák fenntartásához kapcsolódó döntésről 
 
Bánkútiné Katona Mária: Ez megint annak a következménye, hogy a kormányhivatalhoz 
átmennek intézmények. A megyéknek meghatározták, hogy a társulást december 31-ig fel 
kell mondani. Nekünk a társulással kapcsolatban volt egy együttműködési megállapodásunk 
a két intézményre vonatkozóan, amit az önkormányzat kiegészítést hozzátenne, tehát 50-
50%-ban a megye és Hatvan Város Önkormányzata által. Hogy ez az 50% a következő év 
január 1-től hogy és mint fog finanszírozásban jelentkezni, ez az előterjesztés erről szól. A 
megye kivonult ebből, ő már nem fog finanszírozni, ezért a kormányhivatallal szeretnénk 
felvenni a kapcsolatot, mert a továbbiakban is szeretnénk, ha ezt az 50%-ot finanszírozná, 
különben igencsak nagy súlya lesz annak, amennyiben Hatvan városnak önmagának kell 
megoldania ezt a problémát, hogy ez a két intézmény itt marad a városban. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 988/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani középiskolák 
fenntartásához kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. tv. ismeretében a 
jelenleg a Heves Megyei Önkormányzattal intézményfenntartó társulás keretében 
működtetett Damjanich János Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium, valamint a 
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola kizárólag Hatvan Város 
Önkormányzata általi fenntartásának lehetőségét pénzügyi-gazdasági szempontból 
megvizsgálta, és úgy dönt, hogy az oktatási intézmények önálló fenntartását nem vállalja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Heves Megyei 
Kormányhivatallal, illetve a Kormány által rendeletben az intézmény-fenntartási feladatokra 



kijelölt szervvel az intézmények közös fenntartására vonatkozó megállapodások 
megkötésére irányuló egyeztetéseket kezdje meg, és a megállapodás tervezetét jóváhagyás 
végett terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2011. december 16. (határozat közlésére) 
                  2012. január 31. (új megállapodás tervezetek előterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a hatvani középiskolákat fenntartó társuláshoz kapcsolódó Heves Megyei 
Önkormányzati fenntartói hozzájárulás megfizetésének ütemezéséről szóló megállapodás 
felmondásáról 
 
Bánkútiné Katona Mária: Ez a pénzösszeg, a 109 MFt az, amit 2010-ben nem fizetett meg a 
megyei önkormányzat Hatvan városának az akkori szerződés alapján. Év végén köttetett egy 
új szerződés, hogy ezt az összeget két év alatt 5 MFt-os havi törlesztéssel az 
önkormányzatnak a megye megfizeti. Ez jelenleg úgy áll, hogy a májusi és az áprilisi hónap 
kivételével fizette rendszeresen az 5 MFt-ot, decemberben pedig ígéretet kaptunk, hogy a 3x5 
MFt, ami még erre az évre van, azt meg fogja fizetni. 2012-re is esne 44.315.000,- Ft, ami 
elvileg már nem az intézményeknek a költségvetését érinti, hanem Hatvan városét, mert mi 
megelőlegeztük 2010-ben ezt az összeget a megyének, de mivel a kormányhivatal nem 
jogutód és a lejárt tartozásait fogja a kormány a megyéknek megtéríteni, ezért született ez az 
előterjesztés, hogy ezt a szerződést felmondanánk és a 44 MFt-ot követelnénk lejárt 
tartozásként, mert nem jön ki a törvényből, hogy a kormányhivatalnak kötelezően tovább 
kell vinnie ezt a 44 MFt-ot kötelezettségként. Szeretnénk, ha ezt megkapnánk. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 989/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani középiskolákat 
fenntartó társuláshoz kapcsolódó Heves Megyei Önkormányzati fenntartói hozzájárulás 
megfizetésének ütemezéséről szóló megállapodás felmondására vonatkozó előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves Megyei 
Önkormányzattal kötött az intézményfenntartó társulási megállapodással kapcsolatosan 
felhalmozódott 109.315.000.- Ft. összegű tartozás részletfizetésével kapcsolatos előterjesztést. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat megállapodást 
megszegő magatartása – 2011. április és május hónapokban a részletek elmaradása – miatt a 
megállapodás 3./ pontjában foglalt rendelkezések alapján a részletfizetést megengedő, 
Hatvanban, 2010. december 17. napján kelt megállapodást jelen határozattal a 2011. 
december 30. napjára felmondja. 
A képviselő-testületi megállapítja, hogy a felmondásra tekintettel a tartozás hátraléka 
azonnal és egyösszegben esedékessé vált, melynek összege – amennyiben a megyei 
önkormányzat az általa december hónapra vállalt 15.000.000,- Ft-ot átutalja – 44.315.000,- Ft. 
Amennyiben a megyei önkormányzat vállalásának nem tesz eleget, úgy a tartozás hátraléka 
59.315.000,- Ft. 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a felmondás tényéről 
haladéktalanul értesítse a Heves Megyei Önkormányzatot. 
 
Határidő: 2011. december 30. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 



4./ napirendi pont  
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár 
alapításáról 
 
Papp István: Arról van szó, hogy lenne egy digitális könyvtár és most ennek az alapjait 
kellene megteremteni, hogy tudjunk erre pályázni, mert 50 MFt-os pénzről van szó. Be 
kellene szkennelni százezer példányt, ehhez vennünk kell egy automatikus digitális 
szkennelőt, amit megnéznek hétfőn Bécsben, hogy ott hogyan működik a nagykönyvtárban. 
Erre pályázunk és itt a múzeumban lenne egy digitális könyvtár, amibe az összes régi 
vadászati könyvektől kezdve minden be lenne szkennelve. A pályázatnak egy része lesz ez a 
gép, az 50 MFt-nak egy része, tehát egy 15 MFt-os gépről van szó. 
dr. Borbás Zsuzsanna: Ezt a gépet nem lehet ebben a pályázat keretében, az alapjait lehet  
megteremteni, de lesz másik pályázat, csak az még nincs kiírva. 
Papp István: Különben ötvenezer ember dolgozhatna, mire beszkennelgetné ezt a százezer 
példányt. Nem unatkoznának, elég vastag könyvek, ez szerzői jog tekintetében is le van 
fedve. Ennek az alapjait rakjuk le, mert itt lesz hely bőven. 
Marján János: Ezt nem egészen értem. 
dr. Borbás Zsuzsanna: Most alapítunk egy új könyvtárat, egy szakkönyvtárat és ez a 
könyvtár egy TÁMOP pályázat keretében majd fog pályázni, amint megalapításra kerül. 
Áprilisig van lehetőség pályázni 50 MFt-os támogatásra. Igazából a cél az, hogy egy digitális 
szakkönyvtárat hozzunk létre. A pályázat nem teljesen erre van kiírva, de az alapjait ennek 
meg tudja teremteni, elég sok mindent be lehet szerezni, polgármester úr azt mondta, hogy a 
többit megpróbáljuk hozzátenni más forrásokból, önerőből. Később kiírásra kerül egy TIOP-
os pályázat is konkrétan eszközbeszerzésre, tehát a számítógépeket, mindent be lehet belőle 
szerezni, de először az a cél, hogy egy új könyvtár jöjjön létre. 
Papp István: Jó lenne, ha megnyernénk ezt a gépet, mert a könyvet csak felteszik a gépre és 
magát hajtogatja, teljesen automatikus. Debrecenben is van ilyen, megnézték, de óriási bérleti 
díjat kellene fizetni érte. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 990/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Széchenyi Zsigmond Vadászati és 
Természettudományi Szakkönyvtár elnevezéssel önálló jogi személyiségű, önállóan működő 
költségvetési szervként nyilvános szakkönyvtárat hoz létre 3000 Hatvan, Kossuth tér 11. 
székhellyel 2012. február 1. napi hatállyal, és a jelen határozat mellékletét képező alapító 
okiratot jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2012. január 6. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 991/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint a 
Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár (székhely: 3000 



Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz 
közzé. 
 
Határidő: 2011. december 16. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere az Intézményi-felügyeleti Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés a rászorulók részére történő ingyenes meleg étel osztásáról 
 
Papp István: A múltkor ezt levettük, ezért újra kell tárgyalnunk. A határozati javaslat úgy 
szól, hogy Hatvan Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a szociális rászorulók részére 
1000 adag meleg étel a Belvárosi Szent Adalbert Római Katolikus Templom és a Újhatvani 
Szent István Templom előtt térítésmentesen kiosztásra kerüljön. Ennek én nem látom 
értelmét, mert ebből csak káosz lesz és a város imázsát is rontja az, hogy meleg ételt 
osztogatunk. Én ezt nem támogatom. Van itt egy módosító indítvány is, aminek az a lényege, 
hogy idősotthonoknak, szociális otthonoknak adnánk ingyen bejglit, a fennmaradó összeget 
pedig odaadnánk a Máltai Szeretetszolgálatnak, aki kifejezetten ezt a karitatív tevékenységet 
látja el. Pénzhiány miatt nem biztos, hogy el tudná látni, ezért én nagyon örülnék ennek a 
191 eFt-nak, amit kapnának tőlünk. Ők ezt szépen megoldanák, ugyanúgy gyűjtenek 
rászorulóknak csomagot, ebben a körben nagyon jól mozognak, tudják, hogy kinek-mit, 
merre-meddig, nekünk itt segítenek és akkor ezt a pénzt, ami a bejglin kívül megmarad, azt 
megkapnák. Azt javaslom elfogadásra, ami módosító indítványként jött be, hogy 321 fő 
részére lenne 2 db bejgli kiosztva idősotthonban és nyugdíjas klubokban, a fennmaradó 
összeget, 191.840,- Ft-ot pedig a Máltai Szeretetszolgálatnak utalnánk át és ők ezt a pénzt fel 
tudnák használni arra, amire kell. 
Marján János: A nagycsalád kimaradt belőle? 
Mikó János: Én csináltam egy kis lakossági felmérést. Nem akarom bírálni az elnök úr 
alapötletét, de akiket megkérdeztem 100%-ig velem értettek egyet, hogy a nyugdíjasoknak 
minek kell odaadni, mikor azoknak főznek, mindennap kapnak meleg ételt. Itt egyértelműen 
a nagycsaládosokról van szó, akik iskolában se nagyon tudnak meleg ételt enni. 11 órakor 
kezdődik ez az ételosztás, szerintem tart 13.00 - 14.00 óráig, az alatt a három óra hossza alatt, 
aki fogja tudni, az odamegy, nem számít, hogy rászorul vagy nem szorul, kapja meg. 
Papp István: A Máltai Szeretetszolgálaton keresztül megkapják. Ők nem csak az időseknek 
adnak, hanem mindenkinek. Én már háromszor voltam ott, láttam, amikor a CBA-ban 
gyűjtött a főnökasszony ajándékokat (lisztet, stb.) és szétosztották. Ők már tudják, hogy 
kinek milyen körben kell ezzel foglalkozni. Ezt jobban elő kell készíteni, mint eddig. Ha 
jövőre lesz ilyen, akkor meg kell nézni, hogy szüksége van-e Hatvan városnak arra, hogy 
adjunk egy tál meleg ételt a két katolikus templomon keresztül, mert ez magunkról is kiállít 
valamit, hogy mi nem támogatjuk azt, aki hátrányos helyzetű. Ez nem igaz. Azt nem 
támogatjuk, aki visszaél azzal, hogy ő támogatást kér.  
Kondek Zsolt: Nem tudom ki volt már kinn a hajléktalan szállón, nekem volt részem tavaly 
megjelenni egy ünnepségen. Ott a szociális fórum vezetője azt kérte, hogy ne közvetlenül 
adjuk ezeknek az embereknek a támogatást. Pl. akik koldulnak itt, azt a 20,- meg 100,- Ft-
okat, amiket kapnak, arra költik, hogy gyorsan vesznek rajta bort vagy akármit és utána 
újabb problémába keverednek, mert kint elalszik, megfagy, stb. Viszont ezeknek a 
szervezeteknek megvan a maga támogatási rendszere, tudják, hogy mi kell, pl. mosásra 
nincs lehetőségük, 1 hónapig hord egy alsógatyát és utána eldobja, tehát 12 db alsónadrág 
egy évre egy embernek az ellátása. Erre nagyobb szüksége van, mint esetleg eseti egy tál 
levesre és ezzel a fehérnemű vagy tisztasági problémáját megoldottuk. 
Mikó János: Ha ez alapján nézzük, akkor meg lehetne nézni azt is, hogy szociális alapon kik 
szorulnak rá a szociális segélyre, mert van olyan, aki nem szorulna rá, mégis kapja. 



Papp István: Vannak ilyen trükközők, ezt tudjuk, próbáljuk kiszűrni. Ezt a határozati 
javaslatot az 1000 adag meleg ételről én nem támogatom. 
Marján János: Akkor miért nem adjuk oda az egészet a Máltai Szeretetszolgálatnak? 
Papp István: Most kapnak majdnem 200.000,- Ft-ot, jövőre ezt még jobban előkészítjük, úgyis 
kap tőlünk a Máltai Szeretetszolgálat minden évben támogatást, ugye?  
Bánkútiné Katona Mária: Igen, 2 MFt támogatást kapnak a működésükhöz. 
dr. Szikszai Márta: Ezért ő önkormányzati feladatot lát el. 
Lestyán Balázs: Itt az a kérdés, hogy miért a nyugdíjasok kapnak. A környékbeli kisebb 
településeken hagyománya van annak, hogy a nyugdíjasok karácsonyra valamilyen gesztus 
értékű ellátást kapnak. Én úgy tudom, hogy pl. Ecséden, tehát a kisebb falvakban vagy egy 
kis élelmiszercsomagot, vagy valami tárgyi ajándékot kapnak karácsony körül a helyi 
önkormányzattól. Ez egy nagyon jó ötlet, vannak idősebb ismerőseim ezekben a falvakban és 
nagyon szoktak ennek örülni, szerintem nagyon pozitív hatása van, ez egy gesztus értékű 
ajándék. 
 
A bizottság Papp István módosító indítványát 3 „igen” szavazattal, valamint 1 „nem” 
szavazattal elfogadta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 992/2011. (XII. 15.) számú – 3 „igen”, 
valamint 1 „nem” szavazattal meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rászorulók részére 
történő ingyenes meleg étel osztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvan város 
területén működő nyugdíjasklubok tagjai és az idősek otthonainak gondozottai részére a 
karácsonyi ünnepekre való tekintettel fejenként 2 db bejgli kerüljön kiosztásra összesen 321 
fő részére 308.160,- Ft értékben. 
A képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére 191.840,- Ft-ot biztosít 
támogatásként – utólagos elszámolással -, amely szervezet 2011. december 24-én a város 
hajléktan és rászoruló lakói számára egy tál melegételt oszt ki. 
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. december 24. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont 
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Schósz Gabriella: A Bio-Pannónia Kft.-vel történt egyeztetések alapján a közszolgáltató 
megküldte a díjemelési javaslatát, mely szerint 19%-os emelésre lenne szükség, mivel a 
hulladékártalmatlanítási díjak olyan mértékben terhelik a Bio-Pannónia Kft.-t, hogy ez 
mindenféleképpen szükséges. 2009-től 2012. évre majdnem 100%-kal emelkedik a díjtétel, 
ezért több határozati javaslat is született. Az első határozati javaslatban az van, hogy a 
bizottság nem fogadja el a beterjesztett 19%-os emelést és pénzügyi fedezetet nem biztosít 
erre vonatkozóan. A második határozati javaslat arról szól, hogy nem fogadja el a Bio-
Pannónia Kft.-nek az emelését, viszont a kormányrendelet értelmében az elmaradt bevételt 
megtéríti a közszolgáltató részére, ezért a 2012. évi költségvetésbe 21 MFt betervezésre kerül. 
A 3. számú határozati javaslat arról szól, hogy az 1. sz. mellékletben lévő rendelet-tervezetet 
elfogadja a képviselő-testület, mely egy 10%-os díjemelést tartalmaz, ezt a lakosságnak kell 



megfizetnie és a fennmaradó 9%-ot, mely a Bio-Pannónia Kft.-nek 10 MFt-os bevételkiesést 
eredményez, az önkormányzat betervezi a 2012. évi költségvetésébe. A 2. sz. rendelet-
tervezet 19%-os díjemelést tartalmaz, ami azt jelenti, hogy ezt a lakosságnak kell megfizetnie 
és így nem származik tulajdonképpen fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Ezért van 
három határozati javaslat és két rendelet-tervezet a döntéshez. 
Marján János: Az előző bizottsági ülésen beszélgettünk arról, hogy az önkormányzat mit 
akar még fizetni és akkor leszavaztatok, hogy a bérleti díjnál meg egyebeknél nem kell 
emelni, majd a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kifizeti, azt meg majd mi meg 
fogjuk toldani egy kis pénzzel. Ugyanez a probléma van itt is. Az én véleményem az, hogyha 
ezt muszáj, akkor a lakosságra rá kell terhelni és szociális alapon majd a Szociális Osztály 
biztosít bizonyos lakfenntartási támogatást vagy bármit. Én azt mondom, hogy az 
önkormányzatnak szociális ügyekben, meg ilyen bérleti és hasonló dolgokban nem kell, 
hogy ennyire humánus legyen. Persze, ahogy hallom, 2012-ben ez is állami monopólium 
szeretne lenni, akkor az állam majd úgy intézze ezeket a dolgokat, hogy egyenes legyen ez a 
kép. 
dr. Szikszai Márta: Nem állami monopólium lesz, hanem központilag meghatározott 
díjtétele lesz. Én láttam a törvény-tervezetet, ami még elég nyers, és az azt írja elő, hogy 51%-
os tulajdoni részesedést kell szerezni vagy az államnak vagy annak az önkormányzatnak, 
ahol az illetékességi területén ez működik. Meg lesz határozva központilag a 
szemétszállításnak a díjtétele. A javaslat szerint 160,- Ft/fő/hó lenne. 
Marján János: Igen, csak az a cég, akit megvásárol az önkormányzat, meg az állam, legalább 
51%-ban lesz tulajdonos vagy 100%-ban, attól függ, és hogyha nem lesz elég a pénz, ez a 
160,- Ft/fő/hó erre a dologra, akkor az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak ezt ki kell 
egészíteni. Akkor ugyanoda jutunk ki. Mert most azt mondja a törvény, hogy fizesse ki a Bio-
Pannónia Kft.-nek az elmaradt bevételt, mert nem engedte, hogy megemeljék az árat. 
Mikó János: A második határozati javaslatban benne van a 21 MFt, akkor így is úgy is 
megkapják a pénzüket, nem? 
Schósz Gabriella: Nekik meg kell kapniuk. 
Marján János: Csak húzzuk-halasszuk, hogy az önkormányzat majd ezt kifizeti. 
Lestyán Balázs: Ezeket a díjtételeket ki szabta meg, ez törvényileg lett megszabva? 
Schósz Gabriella: Nem, le van vezetve, vannak erre számítási módszerek, először 30%-ról 
indult a dolog, mivel a tavalyi évben egyáltalán nem volt emelés és a Bio-Pannónia Kft.-nek a 
legnagyobb terhet az jelenti, hogy a koncessziós megállapodás értelmében az AVE 
Magyarország Kft.-nek Hejőpapiba kell a hulladékot ártalmatlanítás céljából leadni. Tehát 
nem a szállítás a nagy költség a Bio-Pannónia Kft. részére, hanem a hulladékártalmatlanítási 
díjak. 
Kondek Zsolt: Egy felszámolás alatt álló céggel állunk mi itt jogviszonyban, ha jól tudom. 
Mi lenne, ha városi cég venné át? 
Schósz Gabriella: Nincsenek a feltételek biztosítva hozzá. 
Kondek Zsolt: Abból a 20 MFt-ból simán be lehetne szerzi két kukásautót. 
Schósz Gabriella: De jövő év második felében lépéskényszerben lesz az önkormányzat és 
pályázati úton a szelektív hulladékgyűjtésnek a válogatóját is igyekszünk megteremteni, 
hogy csökkenjen a díj. 
Kondek Zsolt: Mint környezetvédelmi tanácsnok javaslom, hogy terheljük most egyenlőre a 
lakosságra és hogyha átvesszük, akkor tudunk engedni. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 993/2011. (XII. 15.) számú – 4 „nem” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:  
 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el a Bio-Pannónia Kft.-nek 
(székhely: 3000 Hatvan Szepes Béla u. 2.), mint közszolgáltatónak a 2012. évre beterjesztett, 
19%-os emelést magába foglaló díjemelési javaslatát, mely a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik. 
A képviselő-testület a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet értelmében az elmaradt bevételt a 
közszolgáltató részére megtéríti.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzatának nem áll rendelkezésére. 
 
Határidő: 2012. december 31. (kifizetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 994/2011. (XII. 15.) számú – 4 „nem” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el a Bio-Pannónia Kft.-nek 
(székhely: 3000 Hatvan Szepes Béla u. 2.), mint közszolgáltatónak a 2012. évre beterjesztett, 
19%-os emelést magába foglaló díjemelési javaslatát, mely a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik. 
A képviselő-testület a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet értelmében az elmaradt bevételt, 
mintegy 21 MFt-ot a közszolgáltató részére megtéríti.  
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2012. december 31. (kifizetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 995/2011. (XII. 15.) számú – 2 „igen”, 
valamint 2 „nem” szavazattal meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. számú, a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó, 10%-os emelést magába foglaló 
rendelettervezet elfogadása esetén a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet értelmében az 
elmaradt bevételt, mintegy 10 MFt-ot a Bio-Pannónia Kft. (székhely: 3000 Hatvan Szepes Béla 
u. 2.), mint közszolgáltató részére megtéríti.  
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2012. december 31. (kifizetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 996/2011. (XII. 15.) számú – 2 „igen”, 
valamint 2 „nem” szavazattal meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt 1. számú 
rendelettervezetet nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek. 



 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 997/2011. (XII. 15.) számú – 1 „igen”, 
valamint 3 „nem” szavazattal meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt 2. számú 
rendelettervezetet nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
 
Schósz Gabriella: A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalmatlanítására 
vonatkozóan 2012. évre új szerződést kell kötni, mert az eddigi szerződés lejárt. Mivel nem 
éri el a közbeszerzési értékhatárt a beszerzés, ezért három árajánlatot szereztünk be az 
SzMSz alapján. Ugyanaz a szolgáltató adta a legkedvezőbb ajánlatot. Az előző évhez képest 
készítettünk egy összehasonlító táblázatot, amelyből kiderül, hogy a települési folyékony 
hulladék szállítására adott ajánlata 6,3%-os emelkedést mutat, míg a száraz WC tisztítás, 
szállítás és ártalmatlanításra -6,3%-os csökkenést mutat. Javasoljuk, hogy a szerződés 
megkötésére polgármester úr legyen felhatalmazva. 
Lestyán Balázs: A 10 éves időtartamra nem éri el? 
Schósz Gabriella: Nem úgy kell számolni közbeszerzési eljárást. 
dr. Borbás Zsuzsanna: Itt úgy kell a becsült értéket számítani, hogy a havi ellenszolgáltatás 
48x-ával kell számolni, mert a BM szerződéseknél nincs a teljes ellenszolgáltatás 
meghatározva, hanem m³ árak vannak és a közbeszerzési törvény ilyen hosszú időtartamú 
szerződéseknél úgy számol, hogy nyilatkozni kell az egy havi ellenszolgáltatás értékéről, azt 
be kell szorozni 48-al és az lesz az értékhatár, ez pedig 3-4 MFt-ot sem ér el. 
Schósz Gabriella: És ez csökken, mivel a település most már teljesen csatornázásra kerül az 
idén. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 998/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal 2012. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Végső 
és Fehér Kkt.-val (székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.) közszolgáltatási szerződést köt a 
Hatvan városában keletkező települési folyékony hulladék elszállítására, valamint 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozóan. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2011. december 31. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 999/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-
tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 



 
8./ napirendi pont 
Előterjesztés a köztéri órák kialakításáról 
 
Papp István: A múltkor erről már beszélgettünk, van két határozati javaslat, ugyanaz, mint 
ami az előző bizottsági ülésre bejött. Mikó János képviselő úrnak az volt akkor a problémája, 
hogy nincs rajta hőmérő. 
Lestyán Balázs: Igaz az, hogy ezeknek az óráknak a helye már ki van alakítva? 
Schósz Gabriella: Nincsen kialakítva a helyük, nincs még kész. Már a hely meghatározásról 
és a tervezésről született döntés, de a kivitelezésről és az órák beszerzéséről most szükséges 
dönteni. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1000/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köztéri órák 
kialakításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3000 Hatvan, Mikszáth K. téren és a 
Rákóczi úton (a templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák szállításával, alapozásával, 
üzembehelyezésével a Kandeláber Manufaktúra Kft.-t (székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi 
u. 85.) bízza meg bruttó 2.685.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2011. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1001/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köztéri órák 
kialakításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3000 Hatvan, Mikszáth K. téren és a 
Rákóczi úton (a templom előtt) elhelyezésre kerülő köztéri órák elektromos ellátásának 
kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg 
bruttó 720.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2011. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez 
szükséges döntésről 
dr. Borbás Zsuzsanna: A januári képviselő-testületi ülésre el fogunk készíteni egy olyan 
előterjesztést, amely arról szól, hogy „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívásra az 
önkormányzat egy pályázatot kíván benyújtani. Ahhoz azonban, hogy ennek a költségét, 
illetve a becsült értékét és így az önerő nagyságát is pontosan meg tudjuk határozni, a 
tervezési munkákat el kell kezdeni, ezért kértünk három árajánlatot. Ennek a pályázatnak a 
keretében buszsávot, kerékpársávot építenénk a Bajcsy-Zs. út - Teleki úton a strandig,  



buszöblöt hoznánk létre. A VOLÁN-nal konzorciumban 6-8 interaktív utastájékoztató táblát 
helyeznénk el Hatvanban, illetve a kistérség valamennyi településén. Térfigyelő kamerákat 
helyeznénk el, kerékpárkölcsönző rendszert építenénk ki, járdákat újítanánk fel, a parókia 
környékén zöldterületet lehetne belőle rendezni. Ez egy 200 MFt-os nagyságrendű pályázat, 
de ahhoz, hogy ne hasraütés-szerűen határozzuk meg a költségeket, el kell kezdeni a 
tervezést előre. Március környékén tervezzük egyébként benyújtani a pályázatot. Itt most 
költséghelyet biztosítottunk hozzá, de hogyha nyer a pályázat, akkor természetesen 
pályázati forrásból lesz biztosítva a tervező díja. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1002/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közösségi közlekedés 
fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges döntésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-5.1.2.-11 kódszámú,  Közösségi 
közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó építési engedélyezési és 
kiviteli terveket a MONALIZA Tervező és Szolgáltató Bt.-vel (székhely: 3390 Füzesabony, 
Egyetértés u. 2.II/12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel készítteti 
el  nettó  3.300.000,- Ft vállalkozói díjért. 
 
A vállalkozói díj összege a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. január 5. (vállalkozási szerződés megkötésére) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10./ napirendi pont  
Előterjesztés Hatvan város közvilágításának villamos energia beszerzésével kapcsolatos 
döntésről 
 
Papp István: Ez azt jelenti, hogy meghosszabbítjuk az ÉMÁSZ Nyrt.-vel a közvilágításra 
vonatkozó szerződésünket 2012. május 31-ig, mert fog változni a jogszabály és nem tudjuk, 
hogy mi lesz. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1003/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város 
közvilágításának villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágításának villamos 
energia ellátására az ÉMÁSZ Áramszolgáltató Nyrt.-vel (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa 
György út 13.) 2010. december 28-án megkötött szerződést módosítja aszerint, hogy a 
szerződés időtartamát meghosszabbítja a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, legfeljebb 2012. 
május 31-ig. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2011. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 



 

11./ napirendi pont  
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/65 hrsz.-ú ingatlan 410 m2 
nagyságú területrészének elidegenítéséről 
 
Papp István: A múltkor felbontottunk egy pályázatot, amely érvényes volt. Itt arról van szó, 
hogy új háztömböt építenek a Szabadság úton és a pályázó az előtte lévő részt 2 MFt-ért 
veszi meg, egy 10x40 m-es területet, hogy parkolót építhessen majd oda, az önkormányzat 
pedig eladja neki. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1004/2011. (XII. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 3978/65 hrsz.-ú ingatlan 410 m² nagyságú területrészének elidegenítéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
3978/65 helyrajzi számú, közterület kivett megnevezésű, 2124 m² nagyságú ingatlan jelen 
határozat mellékletét képező változási vázrajz szerinti 410 m2 nagyságú részének 
elidegenítésére irányuló 685/2011. (XI. 24.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt 
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti a Commhouse 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 79/B., cégjegyzékszám: 
01-09-941085, adószám: 22732769-2-42, cégjegyzésre jogosult: Varjú Gábor) részére bruttó 
1.950.000,- Ft vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 2012. január 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere 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 9.00 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

__________________________________      __________________________________
            Papp István                         Jávorkáné Jenei Katalin 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               jegyzőkönyvvezető   
       Bizottság elnöke                                


