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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.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök  
Lestyán Balázs bizottsági tag  
Bagi Miklós  bizottsági tag 
Mikó János  bizottsági tag 
 
Kondek Zsolt   képviselő, állandó meghívott 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Komendáné Nagy Márta   aljegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Lukács László    jegyzői osztályvezető 
dr. Kovács Éva   ügyvéd jelölt 
dr. Borbás Zsuzsanna  pályázati osztályvezető 
Ludányi Brigitta   oktatási referens 
Hídvéginé Rodek Erzsébet  belső ellenőr 
Oláh Natália    belső ellenőr 
Ágó József    Vízmű Zrt. részéről    
Decsi Ferenc    Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
     ügyvezető igazgató  
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy 
tagjának részvételével az ülés határozatképes. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata  volt. 
 

� Levetetni kérte a – polgármester el őterjesztésében a meghívón feltüntetett 16. 
napirendi pontot : 

 „El őterjesztés 3 db hirdet őoszlop és 3 db buszváróhoz telepített hirdet őtábla 
 elhelyezésér ől” 
� Kérte, hogy a 17. napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalja a Bizottság:  
 „ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközm ű vagyon üzemeltetéséhez 
 kapcsolódó, a 2012-2014. évekre vonatkozó felújítá si, rekonstrukciós és fejlesztési 
 célokat meghataározó beruházási terv elfogadásáról ” 

 
Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pont módosítására tett javaslatát fogadják el.  
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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751/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2011. október 25-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
 

1. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft. telephelyeinek, tevékenységi köreinek, valamint társasági 
szerződésének módosításáról 

 
2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez 

kapcsolódó, a 2012-2014. évekre vonatkozó felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési 
célokat meghatározó beruházási terv elfogadásáról 

 
3. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról a Hatvani 

Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a szociális 
földprogram megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Uszoda és Strand Nonprofit Közhasznú Kft. létrehozásához 

való hozzájárulásról szóló 224/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat 
hatályon kívül helyezéséről 

 
5. Előterjesztés Hatvan Város önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. között létrejött adásvétel szerződés módosítására 
 

6. Előterjesztés a hatvani 2713/3 hrsz. alatt felvett ingatlan megosztásával kapcsolatos 
döntésekre 

 
7. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

8. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007.(III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
9. Beszámoló a közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről 

 
10. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

 
11. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási intézménnyel 

kapcsolatos finanszírozási megállapodás megkötéséről 
 

12. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 

13. Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat 
előkészítésével kapcsolatos kérdésekről 

 
14. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közutak kis értékű javítási munkáiról 

 
15. Előterjesztés "Hatvan Kisgombos településrésze ivóvízellátásának kialakítása" 

tárgyú pályázat benyújtásáról  
 

16. Előterjesztés a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról 
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17. Tájékoztató a 2011-2012. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának 
előkészítéséről 

 
18. Előterjesztés a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezéséről szóló 588/2011. (IX. 

29.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 
 

19. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló 2601 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról  
 

20. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló 2605/1 hrsz.-ú ingatlan 
megosztásáról 

 
21. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló 5324 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról 

 
22. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló 2869 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról 

 
23. Előterjesztés az Adománybolt kialakításához kapcsolódó döntésről 

 
24. Előterjesztés a köztéri órák kialakításához kapcsolódó döntésekről 

 
25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról  

 
26. Előterjesztés a Hatvan, Báthory utca csapadékvíz elvezetésének részleges 

megoldásáról 
 

27. Előterjesztés a Szent Mihály úton és a Szent Erzsébet Idősek Otthonában lévő 
csapadékvíz aknák helyreállításáról 
 

28. Előterjesztés a Hatvan város belterületén lévő víznyelő rácsok pótlásáról 
 

29. Előterjesztés 4 db üdvözlőtábla felújításáról 
 

30. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 

 
31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

 
32. Előterjesztés Hatvan Város Új Környezetvédelmi Programjának elkészítéséről 

 
 
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Non profit Kiemelked ően 
Közhasznú Kft. telephelyeinek, tevékenységi köreine k, valamint társasági 
szerződésének módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Kovács Éva ügyvédjelölt 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete korábbi képviselő testületi ülésén döntött 
szociális népboltok üzemeltetéséről. 
Együttműködési megállapodás szerint a népboltok üzemeltetését a TISZK látja el. Ahhoz, hogy 
el tudja látni, szükséges a társasági szerződés módosítása, a tevékenységi körök és a két 
népbolt telephelyként történő feltüntetése. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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752/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan – TISZK Szakképzés - szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft telephelyeinek, tevékenységi köreinek, valamint társasági szerződősének módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületet, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja akként határoz, hogy a társaság 
társasági szerződésében telephelyként feltüntetésre kerüljenek az alábbi ingatlanok: 
 

3000 Hatvan, Bezerédi út 2. 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 23. 

 
Határidő: 2011. november 26.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
753/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan – TISZK Szakképzés - szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft telephelyeinek, tevékenységi köreinek, valamint társasági szerződősének módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületet, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja akként határoz, hogy társaság társasági 
szerződésében a társaság tevékenységi körei közé felvételre kerüljenek az alábbiak: 
A társaság tevékenységi köre a Kszt. 26. § c) pont szerint kiegészülnek az alábbiakkal 

(TEÁOR’08): 

Élelmiszer jelleg ű bolti vegyes kiskereskedelem 
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
Hús-, húsáru kiskereskedelme 
Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
 

 
Határidő: 2011. november 26.  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
754/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan – TISZK Szakképzés - szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft telephelyeinek, tevékenységi köreinek, valamint társasági szerződősének módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületet, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja úgy dönt, hogy elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező társasági szerződést módosító okirat, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövegét és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a társasági szerződést módosító okirat, valamint a változásbejegyzési eljárás 
során szükséges egyéb okiratok aláírására.  
 
A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat 
beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni, ezen nap lesz a társasági szerződés 
módosításának a dátuma. 
 
Határidő: 2011. november 26.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközm ű vagyon üzemeltetéséhez 
kapcsolódó, a 2010-2014. évekre vonatkozó felújítás i, rekonstrukciós és fejlesztési 
célokat meghatározó beruházási terv elfogadásáról  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella 
A beruházási tervet 3+1 évre kell elkészíteni az üzemeltetőnek. A beruházási tervben foglalt 
felújítások, fejlesztések megvalósításáról az önkormányzat dönt. A plusz egy érvre a mellékelt 
táblázat szerint az igény 8 millió 500 ezer forint. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
755/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó, a 
2010-2014. évre vonatkozó felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési célokat meghatározó 
beruházási terv elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévő viziközmű vagyon üzemeltetésére 2008. június 3-án megkötött üzemeltetési 
szerződés 3.2. pontjában vállalt kötelezettségének megfelelően jelen határozat mellékletében 
szereplő tartalommal elfogadja a 2012-2014. évekre vonatkozó, a viziközmű vagyon felújítási, 
rekonstrukciós és fejlesztési céljait meghatározó beruházási tervet.  
 
Határidő: 2011. december 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe  adásáról a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére,  valamint a szociális földprogram 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására v onatkozó közszolgáltatási 
szerződés megkötésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Úgy tudom, 5 jelentkező van. Mennyi földről van szó? 
 
dr. Kovács Éva ügyvédjelölt 
300 m2 földről van szó.  
Hatvan Város Önkormányzata vállalt feladatai között a szociális ellátások körében a szociális 
földprogram nevesítésre kerül, mellyel módosult a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet és az SZMSZ. A szociális rendelet tartalmazza a háromféle támogatás 
formát, van aki földterületet kap vetőmaggal, van aki csak vetőmagot, illetve különféle oktatási, 
képzési formákat biztosít az önkormányzat. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. kétféle módon kapcsolódik a szociális földprogramhoz, egyrészt maga is megműveli a 
földeket, ehhez szükséges a földhaszonbérleti szerződés, illetve szükséges egy 
közszolgáltatási szerződés, amely a konkrét feladatait tartalmazza a Zrt.-nek, amelyre utal már 
a szociális rendelet is. 
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet szerint az 
önkormányzat a művelésre alkalmas földterület kijelölésével, szaktanácsadás biztosításával, a 
vetőmag beszerzésével és kiadásával bízza meg a Zrt-t. 
Ezekre vonatkozóan van az előterjesztésbe két határozati javaslat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
756/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a  szociális  földprogram 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő 0331/51; 0491/2; 0491/6; 0492/2; 0492/3; 0492/4; 0485/1; 0485/3; 0510/8; 
0510/9; 5028/2; 5028/3; 5028/4; 3692/2 hrsz.-ú ingatlanokat a jelen határozat mellékletét 
képező haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint a város szociális földprogramjának 
megvalósítása érdekében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ingyenes használatába átadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a haszonkölcsön szerződés aláírására. 



 

 

501

 

 
Határidő: 2011. november 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
757/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a  szociális  földprogram 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztést. 

 
A bizottság az előterjesztéshez a következő 
 

m ó d o s í t ó  i n d í t v á n y t  
teszi: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális földprogram 
megvalósítása érdekében közszolgáltatási szerződést köt az általa alapított Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) a 
jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
A közszolgáltatási szerz ődés pénzügyi fedezete – 100.000 Ft értékben – az ön kormányzat 
költségvetésében az átmeneti segély keret terhére r endelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. október 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző  útján 
 
 
 
4. napirendi pont 
 Előterjesztés a Hatvani Uszoda és Strand Nonprofit Köz hasznú Kft. létrehozásához 

való hozzájárulásról szóló 224/2011. (IV. 28.) szám ú képvisel ő-testületi határozat 
hatályon kívül helyezésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Önállóan fog működni?  
 
dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt 
A jövőben is a Zrt. keretein belül fog működni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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758/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Uszoda és Strand Nonprofit Közhasznú Kft. Létrehozásával való 
hozzájárulásról szóló 224/2011. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 224/2011. (IV. 28.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2011. október 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között létrejött adásvétel szerz ődés módosítására 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
dr. Kovács Éva ügyvédjelölt 
Hatvan Város Önkormányzata adásvételi szerződést kötött a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel a strand területén található különböző ingatlanok megvásárlására. 
Az adásvételi szerződés megkötésével a teljes vételár nem került kifizetésre, ezért az 
Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésére sem kerülhetett sor. A vételár további részének 
kiegyenlítése hitelátvállalással történik, de az MKB bank még a mai napig nem tette meg a 
szükséges intézkedéseket a hitelszerződés módosításához. A földhivatalban először függőben 
tartás került bejegyzésre, vagyis a tulajdonlapokon az Önkormányzat széljegyként szerepel. Ez 
a függőben tartás azonban 6 hónapig tartható fenn. Tekintettel arra, hogy 6 hónap lejárt, 
szükséges módosítani a szerződést, tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye kerüljön 
bejegyzésre a földhivatalba. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
759/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
a 314/2011.(V.26.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott adásvételi szerződés 
módosításáról.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező 
adásvételi szerződést módosító okirat aláírására és felkéri, hogy nyújtsa be az okiratokat a 
Földhivatal részére. 
  
Határidő: 2011. november 10. ( okiratok földhivatali benyújtására ) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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6. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2713/3.hrsz.alatt felvett inga tlan megosztásával kapcsolatos 
további döntésekre 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Kovács Éva ügyvédjelölt 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő testülete korábbi határozatával akként döntött, hogy a 
2713/3. hrsz. alatti tulajdonát megosztja, a Földhivatal felé a szükséges dokumentumok 
benyújtásra kerültek, ennek megfelelően kialakításra került 2 db helyrajzi szám a 2713/3 és 
2713/5. Szükséges azonban feltüntetni külön helyrajzi számon a veseállomást és fontos 
tisztázni a Zrt. részéről a vagyonkezelői jogállást, illetve különféle szolgalmi jogok és 
vezetékjogok vannak az ingatlanon, amelynek a pontos megosztása következtében még 
szüksége polgármester urat felhatalmazni a megosztás tekintetében. 
 
Papp István elnök 
 Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
760/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2713/.hrsz. alatt felvett ingatlan megosztásával kapcsolatos döntésekről  
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét azon jognyilatkozat megtételére, mely alapján a hatvani 2713/3 hrsz. alatti 
ingatlan megosztására tekintettel a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
vagyonkezelői jogállása a tulajdoni lap II. számú személyi részéből törölésre kerüljön a telek 
megosztás időpontjára visszamenőleges hatállyal. 
 
A Képviselő testület továbbiakban felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a hatvani 
2713/3 hrsz. alatti ingatlan megosztásával kapcsolatban szükséges további nyilatkozatokat 
megtegye. 
 
Határidő: 2011. november 10. (aláírásra és az okiratok benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányza ti rendelet módosításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Lukács László jegyz ői osztályvezet ő 
Az átruházott hatáskörökről szól ez a rendelet. Az elmúlt pár hónapban a képviselő-testület több 
olyan rendeletet is módosított, amelyek érintették a bizottságok és a polgármester átruházott 
hatásköreit is. Ezeknek az átvezetése történik meg a 6. és a 7. mellékletek módosításával. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
761/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a  parkolóhelyek létesítésér ől és 
használatáról szóló 15/2007. (II. 30.) önkormányzat i rendelet módosításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
A közterületek használatáról valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
rendeletet szükséges volt felülvizsgálni több szempontból is. Egyrészt a magasabb szintű 
jogszabálynak való megfeleltetés indokolta, másrészt pontosításokat kellet benne végrehajtani. 
A közterület használati díjakat a 4. és 4.C melléklet tartalmazza, korábban csak a 4. 
mellékletben volt rá utalás. 
Új pontként került be a több napos rendezvény fogalma. Ha nem teljes napot vesz igénybe a 
rendezvény, akkor csökkentett díjat lehessen fizetni. 
Korábban csak az árusok fizettek takarítási díjat, most ezt kiterjesztettük a cirkuszi, 
mutatványos és egyéb szórakoztató egységekre is. 
Új jogcímek is kerültek a táblázatba rádió, TV már korábban is volt, de nem volt megfelelő 
díjtétele. Nem volt korábban a bank automatákra, cég és termékbemutatókra, illetve 
rendezvénye hirdetőtábláira. Díjtétele 100 Ft/nap.  
Készült önkormányzati rendezvényszabályzat, amely a rendezvények lebonyolítását hivatott 
segíteni mind szervezők részére, mind a résztvevőknek. A rendbontókkal szemben a 
szabályzatban foglaltak szerint fogunk eljárni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Sok cirkusz elmegy mostanában a TESCO-hoz. Ingyen rakták ki a táblákat eddig? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Nem volt ingyen eddig sem, de többet fizettek, mintha önkormányzati területen rakták volna ki. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Lehet a táblákat nyomon követni? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Igen, a közterület felügyelők megszámolták. 
 
A rendeletben benne van, hogy november 30-ig a képviselő-testület felülvizsgálja a közterület 
használati díjakat, és ha a képviselő-testület egyetért a módosításokkal, akkor egyben a 
felülvizsgálat is megtörténik. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Sokszor gondot jelent, hogy olyan helyen vannak elhelyezve a táblák, hogy zavarják a 
közlekedést! 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Állami úton csak a közútkezelő hozzájárulásával engedélyezett a tábla kihelyezése, illetve 
egyéb esetben önkormányzati engedély szükséges, a műszaki irodával egyeztetve. 
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Lestyán Balázs bizottsági tag 
Javasolta, hogy a rendeletmódosításba kerüljön bele, hogy megfelelő számú rendezőt kell 
biztosítani a résztvevők száma és a rendezvény jellegéhez igazítva. 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Egyet értett a javaslattal. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a módosításokkal 
együtt  javasolta annak elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
762/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

és a mellékelt rendelet-tervezetet az alábbi módosító indítvánnyal elfogadásra javasolja a 

képviselő testületnek. 
 
A bizottság az előterjesztéshez a következő 
 

m ó d o s í t ó  i n d í t v á n y t  
teszi: 

 
(1) Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a következő új 5. §-sal egészüljön ki, 

és az eredeti 5-12. § számozása 6-13. §-ra módosuljon: 
 

„5. § 
 
A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7. § 
 
Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni hatósági engedély és használati díj 
megfizetése ellenében a rendelet 4. és 4/C. mellékletben meghatározott használati esetekre 
lehet.”” 

 
(2) Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet új 11. §-ának (5) bekezdése törlésre 

kerüljön, és az eredeti (6) és (7) bekezdés számozása (5) és (6) bekezdésre módosuljon. 
 
(3) Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 3. mellékletének „2. A rendezvények 

rendje” alcím alatti 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
„5. Közterületi rendezvényen a rendezvény jellegének megfelelő számban kell rendezőt 
biztosítani. A rendezőnek e minőségét külsőleg is érzékelhetővé kell tenni.” 

 
 
 
9. napirendi pont 

Beszámoló a közterület-használat ellen őrzésének eredményességér ől 
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő  
Minden évben egy alkalommal kerül a bizottság elé a közterületek - használatának 
ellenőrzéséről szóló beszámoló. Két részből áll, egyrészt a közterület-használat 
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engedélyezéssel kapcsolatos tapasztalatokat írtuk le, illetve a közterület-használatból eredő 
bevételekről egy összehasonlító táblázatot tartalmaz. 
Látható, hogy a közterület-használati díj emeléséből adódóan kevesebb engedélyt adtunk ki, 
kevesebb volt a kérelmező, összességében azonban több volt a bevétel az emelt díjakból mint 
korábban. 
 
Papp István elnök 
Néhány perc szünetet rendelt el. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő  
Folytatja a beszámoló ismertetését. 
Közterület-felügyeleti csoport munkájával kapcsolatosan a kezdeti nehézségeken még nem 
vagyunk túl. A csoport még nem képzett, ahhoz, hogy hatósági feladatokat láthassanak a 
megfelelő képzettséget meg kell szerezniük. Jelenleg képzésben vesznek, hetente kétszer 
iskolába mennek. Hiányuk miatt a folyamatos közterületi jelenlétet nehéz megszervezni. Amikor 
megszerzik a  képesítést, még mindig várni kell, hogy a jelvényüket és az igazolványukat 
megkapják és hivatalosan is intézkedhessenek. Addig azonban a hatósági irodához kötődnek 
közvetlenül, innen kapják az utasításokat.  
Ebben az átmeneti időszakban jó megoldás lehet, ha hétvégén, vagy este történik valami, hogy 
az 542-300 –as telefonszámon az állampolgárok a biztonsági őrnél bejelentést tesznek, akinél a 
műszak beosztás és az elérhetőség ott van és segítség kérhető. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
763/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 12. 
§ (3) bekezdése értelmében a közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről szóló 
beszámolót 

elfogadja.  
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a fiatalok helyi életkezdési támogatásán ak megállapításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
764/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról 

szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet alapján  
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• Pálinkás Enikő (szül.: Hatvan, 2011. 06. 30., a. n.: Kazinci Barbara) Hatvan, Jókai utca 
75. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Czák Csilla (szül.: Hatvan, 2011. 05. 16., a. n.: Kovács Adrienn) Hatvan, Apafi utca 5/A. 

szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Bencsik Attila István (szül.: Hatvan, 2011. 07. 18., a. n.: Szegedi Orsolya) Hatvan, 

Hegyalja út 148. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Gyüre Márton (szül.: Hatvan, 2011. 06. 03., a. n.: Brjédi Melinda Diána) Hatvan, 

Bercsényi út 21. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Bulbuk Hunor Zsolt (szül.: Budapest 06., 2011. 06. 28., a. n.: Polgár Kornélia) Hatvan, 

Szabadság út 7., 2. em. 8. a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe; 

 
• Kratofil Melinda (szül.: Hatvan, 2011. 04. 13., a. n.: Pásztor Andrea) Hatvan, Kastélykert 

út 3., 2. emelet 10. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Barkóczi Noel (szül.: Jászberény, 2011. 07. 18., a. n.: Vály Szilvia) Hatvan, Bercsényi út 

36. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Balogh Viktória (szül.: Budapest 08., 2011. 08. 08., a. n.: Iványos Szilvia) Hatvan, Kard 

utca 6. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Kuczora Kinga (szül.: Hatvan, 2011. 08. 04., a. n.: Bús Henrietta) Hatvan, Tabán út 13-

21., 2. em. 20 .a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Csikor Borbála (szül.: Budapest 03, 2011. 06. 26., a. n.: Ócsai Katalin) Hatvan, Görgey 

utca 31. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Vas Máté Koppány (szül.: Budapest 08., 2011. 05. 29., a. n.: Horváth Ivett) Hatvan, Vas 

Gereben utca 12., 4. emelet 13. a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe; 

 
• Selmeczi Gergő (szül.: Hatvan, 2011. 03. 23., a. n.: Jambrik Zsuzsanna) Hatvan, Hajós 

Alfréd utca 8. fsz. 3. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Veláncsics Botond Gábor (szül.: Budapest 08., 2011. 05. 14., a. n.: Péter Dóra) Hatvan, 

Madách utca 4. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Peják Zsófia (szül.: Hatvan, 2011. 07. 29., a. n.: Németh Orsolya Krisztina) Hatvan, Vak 

Bottyán utca 1. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 
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• Fekete Anna (szül.: Kiskunhalas, 2010. 10. 12., a. n.: Hodozsó Eszter) Hatvan, Hegyalja 
út 102. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
 
• Tóth Márton Gábor (szül.: Budapest 06., 2011. 04. 28., a. n.: Rózsa Erzsébet Katalin) 

Hatvan, Botond utca 2/A. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe; 

 
• Márkus Dalma (szül.: Gyöngyös, 2011. 07. 09., a. n.: Szonda Melinda) Hatvan, 

Szabadság 15., 15B lph. TT. 1 a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe; 

 
• Petrovics Laura Dóra (szül.: Hatvan, 2010. 12. 06., a. n.: Szakán Ágnes) Hatvan, Zöldfa 

utca 19. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Imre Martin (szül.: Budapest 06., 2011. 07. 10., a. n.: Szajkó Mariann) Hatvan, Báthori 

István utca 19. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Köles Áron (szül.: Hatvan, 2011. 01. 21., a. n.: Pethő Andrea) Hatvan, Móricz Zsigmond 

utca 28. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
 
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 800.000,- Ft – azaz nyolcszázezer 

forint – támogatást biztosít Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” 
előirányzat terhére. 

 
 

Határidő: a támogatás utalása a határozathozataltól számított 30 napon belül 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú M űvészetoktatási intézménnyel 
kapcsolatos finanszírozási megállapodás megkötésér ől  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István elnök 
A zeneiskola megyei fenntartású intézmény. Korábban a Heves Megyei Önkormányzat és a 
polgármester úr megállapodtak abban, hogy 3.981 e forinttal hozzájárulunk a működtetéshez. 
Január 1-től állami fenntartásba kerül az intézmény. Nekünk nem lesz vele különösebb dolgunk, 
nem kell ezt az összeget adni. Természetesen a vagyon marad, csak a finanszírozása lesz 
állami feladat. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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765/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási intézménnyel kapcsolatos 
finanszírozási megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei 
Önkormányzat fenntartásában működő Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) zavartalan működése érdekében az 
intézmény 2011. évi működési költségeihez 3.981 e Ft értékben hozzájárul, továbbá 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező, a Heves 
Megyei Önkormányzattal kötendő Finanszírozási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. november 1. (a Finanszírozási Megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi bel ső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Hídvéginé Rodek Erzsébet bels ő ellenőr 
A belső ellenőrzési tervet minden évben kötelező elkészíteni. A mellékletek tartalmazzák a 
következő év ellenőrzési tervét. 
 
Papp István elnök 
A normatívákat is ellenőrzitek? 
 
Hídvéginé Rodek Erzsébet bels ő ellenőr 
Igen, a normatívák felhasználását is minden évben ellenőrizzük. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
766/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Jegyző Asszony előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 2012. 
évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
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13. napirendi pont 

Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesz tése” tárgyú pályázat 
előkészítésével  kapcsolatos kérdésekr ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
A pályázat előkészítése során a képviselő-testület már eddig is több döntést hozott, a legutolsó 
döntés értelmében 25.790 e Ft önerőt biztosított a beruházáshoz. Az azóta eltelt időben újabb 
egyeztetések történtek a konzorciumon belül, és ennek eredményeképpen a beruházás 
összege megemelkedett bruttó 535.790 e Ft-ra, és így 95 %-os intenzitás mellett az önerő 
összegét is meg kell emelni 26.789.500 Ft-ra. 
 
Papp István elnök 
Ez NORDA-s pénz? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Igen. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
767/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével 
kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 246/2011. (IV. 28.) sz. 
képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2011. október 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
 
Papp István elnök 
A  második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
768/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével 
kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-4.1.2/A-11 
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett Rehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban” című pályázaton konzorciumi 
tagként részt kíván venni. A projekt megvalósulásának helyszíne: 3000 Hatvan, Balassi Bálint 
u. 16. (2713/5 hrsz). A projekt tervezett bruttó összköltsége 535.790.000,- Ft, a támogatás 
összege 509.000.500,- Ft, az önerő összege 26.789.500,- Ft. Az önerő összege Hatvan város 
2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet felhalmozási kiadások 
(4. számú melléklet) TIOP-2.2.4-09/1 „Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a 
fekvőbeteg szakellátásban pályázat önerő része” nyújt fedezetet. 
 
Határidő: 2011. október 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közutak kis é rtékű javítási munkáiról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 

Az önkormányzati képviselők körében felmérésre került, hogy a saját választói kerületében az 
önkormányzati utakon milyen tennivalók vannak még. Ezekre az elvégzendő munkákra kértünk 
árajánlatokat. Szét vannak választva a feladatok. Van ahová fekvőrendőrt szükséges 
kihelyezni, lánckorlát javítására, járdafelújításra van szükség, valamint vannak még a szennyvíz 
beruházáshoz kapcsolódóan olyan kapubejárók, amelyeknek a javítása már garanciában nem 
oldható meg, és képviselői keret felhasználásával célszerű ezt pótlólagosan elvégezni. A 
különböző feladatokra kértünk be ajánlatokat, és csoportosítva vannak, hogy melyik feladatot 
melyik cég nyerte el. 
Papp István elnök 

És erre a pénzünk megvan? 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 

A képviselői keretből, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolásából kerül 
átcsoportosításra. 

 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati 
javaslatok elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
769/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a az önkormányzati tulajdonú közutak kis értékű javítási munkáiról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város több pontján 
szükséges úttartozékok (fekvőrendőrök) elhelyezési munkáival a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 
1031 Budapest, Nánási út 2. B/71.) bízza meg bruttó 581.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között az illegális hulladéklerakók felszámolása 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2011. december 2. (kivitelezés befejezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
770/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a az önkormányzati tulajdonú közutak kis értékű javítási munkáiról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város több pontján 
szükséges egyéb úttartozékok elhelyezési munkáival a Heves-Út Kft.-t (székhely:  3399 
Andornaktálya, II. Rákóczi F. u. 65/B.) bízza meg bruttó 125.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között az illegális hulladéklerakók felszámolása 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. december 2. (kivitelezés befejezésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
771/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a az önkormányzati tulajdonú közutak kis értékű javítási munkáiról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város több pontján 
szükséges kis értékű javítási, helyreállítási munkáival a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 5.822.824,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között az illegális hulladéklerakók felszámolása 
költséghelyen 2.922.240,- Ft összegben, valamint a képviselői keret költséghelyen (Szinyei 
András önkormányzati képviselő képviselői keretéből 1.000.000,- Ft, Köves Gáborné 
önkormányzati képviselő képviselői keretéből 495.965,- Ft, Lestyán Balázs önkormányzati 
képviselő képviselői keretéből 722.000,- Ft, Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői 
keretéből 420.930,- Ft, illetve Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői keretéből 
261.689,- Ft) összesen 2.900.584,- Ft összegben rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. december 2. (kivitelezés befejezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
772/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a az önkormányzati tulajdonú közutak kis értékű javítási munkáiról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy járdafelújítási munkával a 
HE-DO Kft.-t (székhely: 3100 Salgótarján, Meredek út 31.) bízza meg bruttó 1.000.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között az illegális hulladéklerakók felszámolása 
költséghelyen 239.860,- Ft összegben, valamint a képviselői keret költséghelyen Horváth 
Richárd önkormányzati képviselő képviselői keretéből 760.140,- Ft összegben rendelkezésre 
áll. 
 
Határidő: 2011. december 2. (kivitelezés befejezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés „Hatvan Kisgombos településrész ivóvízel látásának kialakítása” tárgyú 
pályázat benyújtásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Az Önkormányzat pályázatot szeretne benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívására, 
a Kisgombos településrész vezetékes ivóvíz hálózatának kiépítése tárgyában. A beruházás 
becsült összköltsége bruttó 29.56.115 Ft. Itt 90 %-os a támogatottság, de az ÁFÁ-t nem lehet 
beleszámolni, azt egy az egyben az önkormányzatnak kell állnia, illetve a tervezés és a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének a költségéből csak 216.000 Ft-ot lehet 
elszámolni. Így az önerő 9.076.312 Ft lenne.  
A pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány és a tervek elkészítéséhez ki kell 
választani a megfelelő céget. Bekértünk 3-3 árajánlatot. A tervekre vonatkozó legkedvezőbb 
ajánlatot a Lépték 99 Kft., a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez pedig az EuroRaptor 
Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. 
A pályázat elkészítésével kapcsolatban munkacsoportot kell létrehozni, melynek tagjai Horváth 
Richárd alpolgármester úr, Juhász Dezső energetikus és Bereczkiné Pál Krisztina pályázati 
referens lennének. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati 
javaslatok elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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773/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Kisgombos településrésze ivóvízellátásának kialakítása” tárgyú 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által közzétett felhívásra a „Hatvan, Kisgombos településrész Ivóvízellátásának 
kialakítása” tárgyában pályázatot kíván benyújtani a kisgombosi városrészben vezetékes ivóvíz 
hálózat létrehozására. 
A beruházás becsült bruttó összköltsége: 29.561.115,- Ft. 
Az önerő összege:  9.076.312,- Ft. 
Az önerő forrása Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
 

Határidő: 2011. november 30. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által közzétett felhívásra a „Hatvan, Kisgombos településrész Ivóvízellátásának 
kialakítása” tárgyú pályázat előkészítésére pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.  
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd alpolgármester; 
2.) Juhász Dezső, energetikus; 
3.) Bereczkiné Pál Krisztina, pályázati referens; 
 

Határidő: 2011. október 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
Papp István elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
774/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
1. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Kisgombos településrésze ivóvízellátásának kialakítása” tárgyú 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által közzétett felhívásra a „Hatvan, Kisgombos településrész Ivóvízellátásának 
kialakítása” tárgyú pályázat keretében az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére tervezési-
vállalkozási szerződést köt a Lépték 99 Kft-vel (5000 Szolnok, Pacsirta u. 12.) nettó 628.000.- 
Ft vállalkozói díjért. A vállalkozói díj összegéből nettó 216.000,- Ft a pályázatban elszámolható, 
nettó 412.000,- Ft Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet, fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2011. november 3. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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 Papp István elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
775/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
1. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Kisgombos településrésze ivóvízellátásának kialakítása” tárgyú 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által közzétett felhívásra a „Hatvan, Kisgombos településrész Ivóvízellátásának 
kialakítása” tárgyú pályázat keretében a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 
vállalkozási szerződést köt az EuroRaptor Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 37/A.) nettó 
500.000 Ft vállalkozói díjért. A vállalkozói díj összege Hatvan város 2011. évi költségvetéséről 
szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben fejlesztési céltartalék költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 

 

Határidő: 2011. november 3. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a 2011. évi intézményfelújítási feladatt erv módosításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az intézmény-felújítási feladattervet szükséges módosítani a Mesevilág Óvoda 
környezetrendezésével kapcsolatosan. A mellékletben szürkével kiemelt 243 e Ft, amely az út 
melletti gödrök helyreállításához szükséges. 
 
Papp István elnök 
A Bajza Gimnázium tetőszerkezetének javítására az 1 millió Ft az plusz kiadás? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem, az benne volt a tervben. 
A régi részen a tetőszerkezet tetőlécei el vannak öregedve, és azt kellene elkezdeni kicserélni. 
Ne várjuk meg, hogy beázzon. 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Az lenne jó, ha az egész tetőszerkezetet meg lehetne csinálni, aláfóliázni. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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776/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 463/2011. (VIII. 25.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: 2011. október 28. 
Felelős:   Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
777/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2011. évi felújítási keretének felosztásának elfogadásáról szóló 99/2011. (II. 24.) 
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.  
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
17. napirendi pont 

Tájékoztató a 2011-2012. évi síkosság-mentesítési f eladatok ellátásának 
előkészítésér ől 
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. elküldte részünkre a síkosság-
mentesítési tervét és ezt kellene tudomásul venni a testületnek. 

 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Ebben az évbe saját gépparkkal végezzük a munkákat, és nem veszünk igénybe külső 
gépparkot. Béreltünk egy olyan gépet, amely hó eltakarító és sószóró gép is. 
Maga a gép az nem új, felújított, de a hozzá kapott berendezések újak. 
Előnye még, hogy a Zrt. vett 6 évvel ezelőtt egy fűkaszát, melyet eddig sajnos nem tudtak 
használni és ezzel a géppel az is használható, rá lehet illeszteni. 
Érdekességképpen elmondanám, hogy 61 km utat kell letakarítani ha esik a hó, ez 4 géppel 
időbe telik. Elsőként a fő közlekedési utakat, a busz utakat fogjuk takarítani, és csak azután a 
mellékutakat.  
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Észrevételként megjegyezném, hogy az Arany János út elején a buszöböl nincs kiemelve és a 
hótoló mindig teletolja hóval a buszmegállót. 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Igyekszünk odafigyelni a buszmegállókra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  a tájékoztatót egyhangúlag 
tudomásul vette. 
 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a szelektív hulladékgy űjtő sziget áthelyezésér ől szóló 588/2011. (IX. 29.) 
számú képvisel ő- testületi határozat módosításáról  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István elnök 
Egy elírás történt a határozatban, a Mészáros Építőipari Kft. helyesen Mézsorás Építőipari Kft. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
778/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezéséről szóló 588/2011. (IX. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az 588/2011. (IX. 
29.) számú határozatát az alábbiak szerint: 
� A határozat szövegében a „Mészáros Építőipari Kft.” szövegrész helyébe a „Mézsorás 

Építőipari Kft.” szöveg lép. 
� A határozat végrehajtási határideje 2011. október 31-ről 2011. november 18-ra módosul. 
 
 
Határidő: 2011. október 28. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
19. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló 2601 h rsz.-ú ingatlan megosztásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Szent István általános iskola telekmegosztásáról van szó. Célszerű a szennyvízátemelőt 
külön telekre helyezni, külön helyrajzi számon szerepeltetni. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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779/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 2601 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 2601 helyrajzi számú 1 ha 1899 m2 nagyságú általános iskola kivett megnevezésű 
ingatlan kerüljön megosztásra, és az ennek eredményeképpen létrejövő 2601/1 helyrajzi számú 
1 ha 1719 m2 nagyságú, általános iskola kivett megnevezésű ingatlan, valamint a 2601/2 
helyrajzi számú 180 m2 nagyságú szennyvízátemelő kivett megnevezésű ingatlan kerüljön 
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlan megosztása iránti eljárás megindítására, 
és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határidő: 2011. november 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
780/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 2601 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, melyben  
az önkormányzati tulajdonú hatvani 2601 helyrajzi számú 1 ha 1899 m2 nagyságú általános 
iskola kivett megnevezésű ingatlan tulajdoni lapjának a II. rész 6. szám alatt a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára 31076/3/2010. 01. 18. számon bejegyzett 
vagyonkezelői jog 120 m2 konyha működésű területrészre, valamint a III. rész 4. szám alatt a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára 31076/3/2010. 01. 18. számon 
bejegyzett használat joga mindösszesen 198,9 m2 területrészre bejegyzések, a megosztást 
követően kialakuló 2601/1 helyrajzi számú, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatt található, a Szent 
István Általános Iskolát magába foglaló, 1 ha 1719 m2 nagyságú, általános iskola kivett 
megnevezésű ingatlanra kerüljenek bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A képviselő-
testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a nyilatkozatot a megosztás iránti egyesített 
telekalakítási kérelemmel együtt nyújtsa be a Hatvani Körzeti Földhivatalba. 
 
 
Határidő: 2011. november 15. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
20. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló 2605/1  hrsz.-ú ingatlan megosztásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola területe. Ezt célszerű úgy 
megosztani, hogy az orvosi rendelő mögötti terület külön helyrajzi számra kerüljön. A 
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gyermekorvosi rendelő és a védőnői tanácsadó épülete már elég rossz állapotban van, és ha 
lehetőség nyílna a későbbiekben esetleg újat építeni, akkor ez a terület kiválóan alkalmas lenne 
rá. 
 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
781/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 2605/1 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 2605/1 helyrajzi számú 1 ha 3915 m2 nagyságú középiskola kivett megnevezésű 
ingatlan kerüljön megosztásra, és az ennek eredményeképpen létrejövő 2605/3 helyrajzi számú 
2758 m2 nagyságú beépítetlen terület kivett megnevezésű ingatlan, valamint a 2605/4 helyrajzi 
számmal kialakuló, Bajcsy-Zsilinszky út 6. szám alatt található, a Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát magába foglaló, 1 ha 1157 m2 nagyságú, 
középiskola kivett megnevezésű ingatlan kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
Ezen ingatlan megosztása iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás 
lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határidő: 2011. november 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Papp István bizottsági elnök 

 A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
782/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 2605/1 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, melyben  
az önkormányzati tulajdonú hatvani 2605/1 helyrajzi számú 1 ha 3915 m2 nagyságú középiskola 
kivett megnevezésű ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 2. szám alatti, a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára 31076/3/2010. 01. 18. számon bejegyzett, 
használat joga 18,27 m2 büfé működésű területrészre bejegyzés, a megosztást követően 
kialakuló 2605/4 helyrajzi számmal kialakuló, Bajcsy-Zsilinszky út 6. szám alatt található, a 
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát magába foglaló, 1 ha 1157 m2 
nagyságú, középiskola kivett megnevezésű ingatlanra kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba. A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a nyilatkozatot a 
megosztás iránti egyesített telekalakítási kérelemmel együtt nyújtsa be a Hatvani Körzeti 
Földhivatalba. 
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Határidő: 2011. november 15. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
21. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 5324 h rsz.-ú ingatlan megosztásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Damjanich János Szakközépiskola épülete előtt van egy parkoló, amit nem kizárólagosan az 
intézmény használ, de az intézmény területén van. Ezt is célszerű szétválasztani, hogy legyen 
külön helyrajzi számon az intézmény is és a parkoló is. 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
783/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 5324 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 5324 helyrajzi számú 9577 m2 nagyságú középiskola és kollégium megnevezésű 
ingatlan kerüljön megosztásra, és az ennek eredményeképpen létrejövő 5324/1 helyrajzi számú 
1605 m2 nagyságú beépítetlen terület kivett megnevezésű ingatlan, valamint az 5324/2 helyrajzi 
számú Vécsey utca 2. és 2/A szám alatt található, a Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot magába foglaló, 7972 m2 nagyságú, középiskola és kollégium kivett 
megnevezésű ingatlan kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlan 
megosztása iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges 
eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét. 
 
Határidő: 2011. november 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Papp István bizottsági elnök  
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
784/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 5324 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, melyben  
az önkormányzati tulajdonú hatvani 5324 helyrajzi számú 9577 m2 nagyságú középiskola és 
kollégium megnevezésű ingatlan tulajdoni lapjának II. rész 4. szám alatti, a Hatvani 
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Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára 31076/3/2010. 01. 18. számon bejegyzett, 
vagyonkezelői jog bejegyzés, a megosztást követően kialakuló 5324/2 helyrajzi számú, a 
Vécsey utca 2. és 2/A szám alatt található Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumot magába foglaló 7972 m2 nagyságú középiskola és kollégium kivett megnevezésű 
ingatlanra kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A képviselő-testület felkéri Hatvan 
város polgármesterét, hogy a nyilatkozatot a megosztás iránti egyesített telekalakítási 
kérelemmel együtt nyújtsa be a Hatvani Körzeti Földhivatalba. 
 
Határidő: 2011. november 15. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
22. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban álló 2869 hrsz .-ú ingatlan megosztásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez a helyrajzi szám jelen pillanatban a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola területe. A 
Balassi Bálint úton az épületek egészen a 25-ös számig bezárólag ezen a helyrajzi számon 
vannak. Célszerű elválasztani az épületeket a Bajzától, ahogyan az önkormányzat rendezési 
terve jelen pillanatban engedi. Így az ingatlanok jobban hasznosíthatóak lesznek. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
785/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 2869 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 2869 helyrajzi számú 1 hektár 216 m2 nagyságú középiskola megnevezésű ingatlan 
kerüljön megosztásra, és az ennek eredményeképpen létrejövő 2869/1 helyrajzi számú, Balassi 
Bálint út 17. szám alatt található és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolát magába 
foglaló 7882 m2 nagyságú középiskola kivett megnevezésű ingatlan, a 2869/2  helyrajzi számú 
Balassi Bálint út 19-21. szám alatt található 504 m2 nagyságú beépített terület kivett 
megnevezésű ingatlan, a 2869/3 helyrajzi számú Balassi Bálint út 23. szám alatt található 537 
m2 nagyságú beépített terület kivett megnevezésű ingatlan, a 2869/4 helyrajzi számú Balassi 
Bálint út 25. szám alatt található 793 m2 nagyságú beépített terület kivett megnevezésű 
ingatlan, valamint a 2869/5 helyrajzi számú Petőfi utca 12. szám alatt található 500 m2 
nagyságú beépített terület kivett megnevezésű ingatlan kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba. Ezen ingatlan megosztása iránti eljárás megindítására, és az eredményes 
eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határidő: 2011. november 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
786/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 2869 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kérelmezi az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2869 helyrajzi számú 1 hektár 216 m2 nagyságú középiskola megnevezésű 
ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 2. szám alatti, a Heves Megyei Földhivatal javára 209/1999. 
06. 10. számon bejegyzett földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog bejegyzésnek, 
a megosztást követően kialakuló 2869/1 helyrajzi számú, Balassi Bálint út 17. szám alatt 
található és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolát magába foglaló 7882 m2 
nagyságú, középiskola kivett megnevezésű ingatlanra történő bejegyzését az ingatlan-
nyilvántartásba. A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a kérelmet a 
megosztás iránti egyesített telekalakítási kérelemmel együtt nyújtsa be a Hatvani Körzeti 
Földhivatalba. 
 
 
Határidő: 2011. november 15. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
787/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 2869 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, melyben  
az önkormányzati tulajdonú hatvani 2869 helyrajzi számú 1 hektár 216 m2 nagyságú 
középiskola megnevezésű ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 3. szám alatti, a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára 31076/3/2010. 01. 18. számon bejegyzett, 
használati jog 12 m2 büfé működésű területrészre bejegyzés, a megosztást követően kialakuló 
2869/1 helyrajzi számú, Balassi Bálint út 17. szám alatt található és a Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskolát magába foglaló 7882 m2 nagyságú, középiskola kivett megnevezésű 
ingatlanra kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A képviselő-testület felkéri Hatvan 
város polgármesterét, hogy a nyilatkozatot a megosztás iránti egyesített telekalakítási 
kérelemmel együtt nyújtsa be a Hatvani Körzeti Földhivatalba. 
 
 
Határidő: 2011. november 15. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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23. napirendi pont 
Előterjesztés az Adománybolt kialakításához kapcsolódó  döntésr ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Hogyan is fog működni ez az Adománybolt? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez úgy működik, hogy ha valaki adományozni szeretne valamit, akkor leadja a boltba, az 
üzemeltetője felárazza, illetve előtte eldönti, hogy felújításra szorul, azonnal tovább 
értékesíthető, vagy semmire sem használható. Megállapítja, hogy mi az az ár, amiért 
legolcsóbban tovább adható. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nem lesz ez esetleg szemétlerakó hely? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nincs leszabályozva, hogy az Adománybolt hogyan működik, de általánosan ez az elfogadott, 
hogy az előbb említett 3 kategória van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
788/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a z Adománybolt kialakításához kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan, Balassi B. út 21. 
szám alatt kialakítandó adománybolt engedélyezési terveinek elkészítésével Hoffmann József 
tervezőt (székhely: 3000 Hatvan, Apafi u. 8.) bízza meg bruttó 336.124.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendelet felhalmozási feladatok mellékletének tervek, tanulmányok témánál Hatvan város 
felszíni vízrendezésének tervezése költségsoron rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 2. (tervezési szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a köztéri órák kialakításához kapcsolódó  döntésekr ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az órák elhelyezésére a lehetséges helyszíneket az érintettek végig járták. Az egyeztetés 
megtörtént. Mikor lesz megvalósítva? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ha megtörtént a helyszín elfogadása, akkor most még a tervezési szakasz következik, és ezt 
követi a kivitelezés. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
789/2011. (X. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a köztéri órák kialakításához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan, Mikszáth K. téren 
és a Hatvan, Rákóczi úton (templom előtt) kerüljön köztéri óra elhelyezésre. 
 
Határidő: 2011. október 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújít ási munkáiról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Hatvan, Gódor K. út 15.IV/1.sz. alatti „fecskelakásba” beköltöztek az első lakók, és a 
használat során derült ki, hogy olyan mértékben tönkrement az erkélyajtó, hogy a nyílászáró 
csere indokolttá vált. Erre vonatkozóan adott be a közszolgáltató árajánlatot. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
790/2011. (X. 25.) 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 Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási 
szerződés alapján – bruttó 157.500,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor 
K. u. 15. IV/1. sz. alatti lakás nyílászáró szerkezetének cseréjével.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás 2010. 
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. november 30. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
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26. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Báthory utca csapadékvíz elvez etésének részleges 
megoldásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Báthory utcában a csapadékvíz elvezetés nem megoldott, és a 69. sz. alatt lakók jelezték, 
hogy az utcáról a csapadékvíz az ő udvarukra folyik be. Ezért évelején tűzoltásként egy 
szikkasztó árkot húzattunk, aminek eredményeként az út el kezdett tönkremenni. Ezért 
szükséges egy „K” szegély kialakítása. A csapadékvíz elvezetés az utcában nem oldódik meg, 
de a csapadékvíz nem folyik be a 69. sz. alá. Árajánlat bekérésekor a Kavicsút Kft. adta a 
legkedvezőbb ajánlatot. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta  annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
791/2011. (X. 25.) 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 Báthory u. részleges 
csapadékvíz elvezetése érdekében elvégzendő kivitelezési munkákkal a Kavicsút Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 418.500,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: 2011. november 20. (kivitelezésre) 

Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a Szent Mihály úton és a Szent Erzsébet Idősek Otthonában lév ő 
csapadékvíz aknák helyreállításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Hatvan, Szent Mihály úton lévő zárt csapadékcsatorna rendszer közterületen elhelyezkedő 
akna falazata megdőlt, ezért fedlapja beszakadhat. 
A Szent Erzsébet Idősek Otthonának kertjében lévő csapadékcsatorna rendszer aknája pedig 
teljesen tönkrement, nem helyreállítható, új akna építése szükséges. 
A bekért árajánlatok közül a Mézsorás Építőipari Kft. adta  a legkedvezőbbet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
 Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását és feltette a határozati javaslatot szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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792/2011. (X. 25.) 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, Szent Mihály út 19. 
szám előtti csapadékvíz akna és a Szent Erzsébet Idősek Otthona udvarán lévő csapadékvíz 
akna helyreállítási munkáinak elvégzésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 236.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2011. november 20. (kivitelezésre) 

Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és     
     Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
 

28. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város belterületén lév ő víznyel ő rácsok pótlásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Folyamatosan a közterület felügyelőktől is kapjuk a bejelentéseket, hogy a városban mely 
helyeken mentek tönkre a víznyelő rácsok, vagy honnan lopták el. Korábban sok helyen nem a 
szabványos víznyelő rácsok kerültek elhelyezésre. Célszerű ezeket a rácsokat kerettel együtt 
újonnan elhelyezni. Kértünk egységárakat a munkálatokhoz, és egy 1 millió forintos 
keretösszeget  szeretnénk, ha a bizottság elfogadna, hogy ha bejelentés érkezik a közterület-
felügyelet részéről ne kelljen mindig a következő bizottsági ülést megvárni, hanem azonnal 
tudjunk intézkedni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Bajza előtt a buszmegállónál is van egy nagy gödör, oda is kellene tenni, illetve ha tovább 
megyünk azon az úton a gesztenyefáknál is van egy víznyelő akna, de ott nem folyik le, megáll   
a víz. Meg kellene nézni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Rendben, megnézzük. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
793/2011. (X. 25.) 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 csapadékvíznyelő rácsok sérült elemeinek pótlásával, cseréjével a Kavicsút Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 91.250,- Ft/db összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, legfeljebb bruttó 1.000.000,- Ft 
összegig történő felhasználással. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

 

Határid ő: 2011. november 10. (szerződéskötésre) 

Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és        
      Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés 4 db üdvözl őtábla felújításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az országos főutak mellett a város határában vannak üdvözlőtáblák elhelyezve. Célszerű a 
táblák kicserélése, egyrészt az új önkormányzati arculat tükrözése érdekében, illetve mert az 
üdvözlőszöveg rovásírással is rá kerül a táblákra, valamint vannak, amelyek már rozsdásak is. 
Ezekre  a táblákra kértünk ajánlatokat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
794/2011. (X. 25.) 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 városon átvezető országos 
főutak mellé elhelyezett 4 db kétoldalas üdvözlőtábla legyártásával és elhelyezésével a Cs+Z 
Kereskedelmi és Vállalkozási Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, József A. u. 24.) bízza meg bruttó 
206.500.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletének Város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 2. (megrendelésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és       
    Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az 5-ös iskolánál a gyerekeknek a kerékpártárolót is fel kellene újítani. Szólt az igazgatónő. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Kinek szólt az igazgatónő? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Szólt már másnak is, de nekem is megmutatta. 
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Lestyán Balázs bizottsági tag 
Kifejezett kérésem volt, hogy bármiféle probléma van, azt jelezzék felém. Egyetlen egy kérés 
volt, hogy az iskola előtt van egy gödör, azt tömjük be, erről nem szólt nekem senki. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az a javaslatom, hogy majd az intézményfelújítási tervbe ezt is bele kell venni. De ettől az 
iskolától felénk sem érkezett ilyen bejelentés. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Mondtam nekik, hogy írják le kérésüket. 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Sajnos az intézményekkel, az intézményvezetőkkel igen nehéz kommunikálni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Tehát Lestyán Balázs önkormányzati képviselő beadott egy igényt, melyben kért kerékpártároló 
kihelyezését közterületen, kéri a Dózsa György téren lévő hirdetőtábla lebontását és a bontás 
utáni helyreállító munkák elvégzését, illetve újabb szemétgyűjtők kihelyezését. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Az a hirdetőtábla már nem kell? 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Vannak dolgok, amik már funkciójukat nem töltik be, tönkre mentek, elavultak. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Valóban érdemes lenne már egy pár új hirdetőoszlopot kitenni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Téma lesz rendkívüli ülésen, csak át kell dolgoznunk az előterjesztést. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
795/2011. (X. 25.) 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 Horváth M. út 5. sz. előtti 
közterületen történő kerékpártároló elhelyezésével a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 151.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 15. (kivitelezés befejezésére) 

 Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
 Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök  
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
796/2011. (X. 25.) 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 Dózsa Gy. téren lévő 
hirdetőoszlop elbontásával és a terület helyreállítási munkáival a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 29.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 15. (kivitelezés befejezésére) 

     Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
 Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

Papp István bizottsági elnök  
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
797/2011. (X. 25.) 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 10 db „Jászberény I.” típusú 
szemétgyűjtő beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) 
bízza meg bruttó 280.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 21. (beszerzésre) 

 Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
 Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

Papp István bizottsági elnök  
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
798/2011. (X. 25.) 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. 
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 10 db „Jászberény I.” típusú 
szemétgyűjtő közterületeken történő elhelyezésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) bízza meg bruttó 58.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 30. (kivitelezés befejezésére) 

 Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az 5-ös iskolánál voltak kint Tóth Istvánnal? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Gallyazáshoz nem kell engedély, csak a kivágáshoz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem kell engedély, de meg kell oldani. Nem kell kivágni, de egy egész osztályt lesötétít a fa.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Szavazásra tette fel az első határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
799/2011. (X. 25.) 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 – Petneházi Éva kérelmét elbírálva – úgy 
dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 5235/22 
hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Hatvany Irén u. 2. számú ingatlan előtt álló 1 
db nyárfa kivágásához. 
 
Határidő: 2011. október 31. (a kiértesítésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és       
    Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Szavazásra tette fel a második határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
800/2011. (X. 25.) 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. 
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Tóth Zsuzsanna kérelmét elbírálva – úgy 
dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2331 
hrsz.-ú  közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 95. számú ingatlan 
előtt álló 1 db díszalmafa kivágásához. 
 
Határidő: 2011. október 31. (a kiértesítésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és          
     Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Szavazásra tette fel a harmadik határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
801/2011. (X. 25.) 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 – Balázs József kérelmét elbírálva – úgy 
dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 3831/15 
hrsz.-ú  közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Bajza u. 13. számú ingatlan mellett álló 1 
db vadgesztenyefa kivágásához. 
 
Határidő:  2011. október 31. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és       
    Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Szavazásra tette fel a negyedik határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
802/2011. (X. 25.) 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 – Juhász Imréné kérelmét elbírálva – úgy 
dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2123 
hrsz.-ú  közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Mohács u. 18. számú ingatlan mellett álló 1 
db díszalamfa kivágásához. 
 
Határidő: 2011. október 31. (a kiértesítésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és       
   Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Új Környezetvédelmi Program jának elkészítésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Törvényi kötelezettség alapján az önkormányzatnak önálló települési környezetvédelmi 
programot kell kidolgozniuk. 2009-ben elfogadásra került az Új Nemzeti Környezetvédelmi 
Program, mellyel összhangba hozva kell elkészíttetni az önkormányzat Környezetvédelmi 
Programját. 
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A bekért árajánlatok közül az Öcopartner Bt. adta a legkedvezőbbet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
803/2011. (X. 25.) 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 Hatvan Város Új 
Környezetvédelmi Programjának elkészítésével  az Öcopartner Környezetvédelmi Mérnöki 
Iroda Bt.-t (székhely: 3142 Mátraszele, Szabadság u. 178.) bízza meg bruttó 918.750,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2011. évi városüzemeltetési feladatai között a környezetvédelmi 
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 18. (a szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 55 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

  PAPP ISTVÁN 
  pénzügyi, gazdasági és 
  városfejlesztési bizottsági elnök 
 
         BARNA ATTILÁNÉ 
      jegyzőkönyvvezető 


