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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2011. május 26-án 8,40 órakor a Polgármesteri Hivatal kis 
tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök  
Mikó János bizottsági tag  
Majrán János bizottsági tag  

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Kondek Zsolt    környezetvédelmi tanácsnok 
 
Dr. Szikszai Márta   jegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Iványosné Berényi Anita 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 

 
Kérte a bizottság tagjait, hogy a nyílt ülésre fogadják el a napirendi pontokat.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
435/2011. (V. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2011. május 26-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  
 
 

1. Előterjesztés a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó szerződés 
módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés egyes Hatvan, Doktay utcai ingatlanok elbontott kerítéseinek a helyreállításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés a Hatvan város belterületén lévő buszváró pavilonok törött, sérült elemeinek  pótlásáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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1. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes  tulajdonba adására vonatkozó 
szerződés módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A természetben Hatvan, Balassi B. út 3. sz. alatt ingatlan egy helyiségében található a Magyar 
Politikai Foglyok Országos Szövetségének helyi szervezete. 2006-ban, amikor a a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzat használatába adta ezt az ingatlant, akkor a 
szerződésben az volt, hogy a megyei Vöröskereszt helyi szervezete fog ott elhelyezkedni. 
2005-ben megalakultak a többcélú kistérségi társulások, ennek munkaszervezetet kellet 
felállítani, aminek következtében azt a régi épületet kinőtték és a vöröskeresztnek egyéb okok 
miatt nem volt megfelelő ez az ingatlan, így ott a Többcélú Kistérségi társulás került 
elhelyezésre 2006-ban. A használati cél azonban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 
megkötött vagyonátadási  szerződésben ez nem lett átvezetve és ezt pótólag küldi meg az 
önkormányzat. A határozati javaslatok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által megadott 
szempontok alapján készült. A szerződésmódosítás 2. pontja, ami a használat célját rögzíti azt 
az MNV Zrt. fogja elkészíteni ennek a határozatnak az értelmében.      
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
436/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi 
út 56.), mint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság jogutódja között a hatvani 2980 hrsz.-ú, 
természetben a Hatvan, Balassi B. út 3. sz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adására 
vonatkozóan megkötött szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosításához az alábbiak 
szerint hozzájárulását adja: 
A Szerződés 2./ pontjában megjelölt hasznosítási cél nem valósult meg, mert 2005. évben az 
épület belső kialakítása és a tisztázatlan használati viszonyok miatt nem a Vöröskereszt helyi 
szervezete került elhelyezésre a Hatvan, Balassi B. út 3. sz. alatti ingatlanba. 
A hatvani kistérség a 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján jött létre.  A kistérségben a 
2004. évi CVII. tv. és a 36/2005. Kormányrendelet alapján 2005. május 11-től átalakulással 
többcélú társulás működik, neve: Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás. A Hatvan, 
Balassi Bálint út 3. sz. alatt a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezete 
kapott helyet, ezért a Szerződés 2./ pontját, mely a nevezett ingatlan hasznosítási célját 
határozza meg, módosítani szükséges a fent leírtak szerint. 
 
Határidő: azonnal (határozat megküldésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
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2. napirendi pont 
Előterjesztés egyes Hatvan, Doktay utcai ingatlanok el bontott kerítéseinek a 
helyreállításáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök  
2010. őszi csapadékok miatt a belvízvédekezés során egyes Doktay utcai ingatlanok hátsó 
telekhatárain álló kerítéseket el kellett bontani, mivel az árok takarításához munkagéppel nem 
lehetett hozzáférni. Most a kerítések helyreállítását kell rendbe hozni. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
Ott az árok ki van építve és üzemel? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A telkek végén ki van ásva az árok, de jelenleg nincs benne víz. Akkor kényszerhelyzet állt fenn 
csak lánctalpassal lehetett közlekedni a sár miatt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
437/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 2010. évi belvízvédekezés 
során elbontott egyes Doktay utcai ingatlanok hátsó telekhatárain álló kerítések helyreállítási 
munkáival a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.) bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Vízkárvédekezési tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 632.360,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a 
„Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. július 31.   
Felelős:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan város belterületén lév ő buszváró pavilonok törött, sérült 
elemeinek  pótlásáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A keretösszeg bruttó 2.000.000,- Ft kerülne meghatározásra. Három árajánlat érkezett, közülük  
a legkedvezőbb ajánlattevő ifj. Kormos László. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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438/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan város belterületén 
lévő buszváró pavilonok törött, sérült elemeinek pótlási munkáinak elvégzésével ifj. Kormos 
László (székhely: 3000 Hatvan Hunyadi tér 3.) egyéni vállalkozót bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az alábbi egységárakkal, 
 

Üvegezés  

1240x2100 mm 42.500,- 

1360x2000 mm 38.000,- 

1160x2000 mm 32.000,- 

Polikarbonát tető  

2100x2000 mm 100.800,- 

 
max. bruttó 2.000.000,- Ft összegig történő felhasználással. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a Város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
Határidő: 2011. július 30. 

 Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
nyílt ülését 8,55 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 

  PAPP ISTVÁN 
  pénzügyi, gazdasági és 
  városfejlesztési bizottsági elnök 
   IVÁNYOSNÉ BERÉNYI ANITA 
      jegyzőkönyvvezető 
 


