
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2011. március 31-én 9.30 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális  
termében tartott rendkívüli üléséről. 
  
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

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

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok  
- dr. Szikszai Márta jegyző  
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Uti Csabáné településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
- Dalnoki Brigitta művelődési referens 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5 fő 
jelen van), megnyitotta az ülést.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 262/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága 2011. március 31-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Hatvany Lajos Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé 
nyilvánításának jóváhagyásáról  

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 

 
2. Előterjesztés az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások 

fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
 

3. Előterjesztés az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának 
támogatására pályázat benyújtásáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 



 
4. Előterjesztés a hatvani 0531/2. hrsz.-ú ingatlanon lévő önkormányzati bérlakásokkal 

kapcsolatos tulajdonosi döntésről  
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
5. Előterjesztés a Városi Uszoda energiamegtakarítással járó fejlesztésének felméréséről 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
Előterjesztő 2-5. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó 2-5. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
6. Előterjesztés a 071/15 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területre történő konténer 

kihelyezéséről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
7. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú területen lévő fák kivágásáról 
   (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

Előterjesztő, előadó 6-7. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető 

 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke  

 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvany Lajos Múzeum közérdekű muzeális gyűjteménnyé 
nyilvánításának jóváhagyásáról  
 
Dalnoki Brigitta: A Hatvany Lajos Múzeum a korábbi években és a mai napig is a Heves 
Megyei Közgyűlés fenntartása alatt áll múzeumi szervezet által és felmerült az a probléma, 
hogy a múzeumot költséghiány miatt be kellene zárni. Ezt szeretné megelőzni Hatvan Város 
Önkormányzata, hogy sem a polgárok ne szenvedjenek hiányt ebben a kulturális értékben, 
sem pedig az itt található gyűjtemény ne kerüljön máshová, éppen ezért a Hatvany Lajos 
Múzeumot a muzeális törvény megfelelő pontja szerint közérdekű muzeális gyűjteménnyé 
szeretné nyilvánítani. Erről szól ez az előterjesztés. Tekintettel arra, hogy itt komoly 
költségekről van szó, arról állapodott meg Hatvan Város Önkormányzata a Heves Megyei 
Közgyűléssel, hogy az 1 fő muzeológusnak, akit foglalkoztatnak, annak az illetményét, 
bérezését átvállalná az önkormányzat. 
Papp István: Enélkül nem lehetett anyagilag ezt megcsinálni, mert a zeneiskola egyéb 
fenntartású intézmény. Habár a zeneiskola fenntartása nem kötelező feladata a megyei 
önkormányzatnak, be akarták zárni, ezért Szabó Zsolt polgármester úr 4 MFt-tal hozzájárult 
a zeneiskola fenntartásához és ez azért lett így, ahogy van. 
 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 263/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvany Lajos Múzeum 
közérdekű muzeális gyűjteménnyé nyilvánításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvany Lajos Múzeum 
közérdekű gyűjteménnyé nyilvánításával egyetért és egyidejűleg 2011. április 1-jétől 
átvállalja az 1.758.285,-Ft megtérítését, azaz az intézményben foglalkoztatott egy fő 



muzeológus illetményét és egyéb járulékait, amely a Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) sz. rendeletének 1. mellékletében szereplő működési 
hiányt növeli és folyószámlahitel igénybevételével kerül finanszírozásra, továbbá 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az illetmény átvállalására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 1. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont 
Előterjesztés az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” 
tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
Uti Csabáné: Hatvan Város Önkormányzata az új Széchenyi terv programja alapján egy új 
pályázatot kíván beadni a mindannyiunk előtt ismert állapotban lévő kórház 
rehabilitációjára. Ez a pályázat igen érdekes konstrukcióban került kiírásra, ugyanis ennek az 
a lényege, hogy a régióban egyetlen egy pályázatot lehet csak benyújtani és azok, akik 
csatlakozni kívánnak, azok mindannyian csak konzorciumi tagként tehetik ezt, mivel a 
régión belül a legnagyobb kórház lehet a konzorciumvezető, tehát így ebben az esetben 
Miskolc lesz a konzorciumvezető. Hatvan Város Önkormányzata csatlakozni kíván, 13 
konzorciumi tag lesz ebben a konzorciumban és az előzetes értesítések alapján Hatvan Város 
Önkormányzata a tervezett adatok alapján 300 MFt támogatást igényelhet. Ezzel a tervezett 
támogatási összeggel kalkulálva, az önerővel kiegészítve bruttó 315.790 eFt-os projektben 
gondolkodhatunk. Ez az előterjesztés tulajdonképpen erről szól, három határozati javaslattal. 
A konzorciumvezető kérte a konzorciumi tagoktól, hogy erősítsék meg a konzorciumban 
való részvételi szándékot, ehhez szükséges ez a határozat melléklete szerinti nyilatkozat, 
mely ennek megerősítésére szolgál. A második határozati javaslat az önerő biztosításáról 
szól, a harmadik pedig arról, hogy az előkészítési munkálatokra 5 MFt keretösszeg kerüljön 
elkülönítésre, ahhoz, hogy az építési és egyéb előkészítési munkálatok el tudjanak indulni. 
Természetesen majd a tervező kiválasztására sor kerül, csak ez szükséges ahhoz, hogy 
tárgyalási pozíció kialakuljon. 
Papp István: Ez lehet, hogy 500 MFt lesz majd, ha minden igaz. Különböző trükkök voltak, 
önkormányzati tulajdonú kórházakról van szó és próbálkoznak magánkórházak is ez 
ügyben, de az nem fog sikerülni. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 264/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ÉMOP-4.1.2/A-11 
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-4.1.2/A-11 
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázaton 
konzorciumi tagként részt kíván venni. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 1. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 265/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ÉMOP-4.1.2/A-11 
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-4.1.2/A-11 
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázaton 
konzorciumi tagként részt kíván venni. A projekt tervezett bruttó összköltsége 315 790 000.- 
Ft, a támogatás összege 300 000 000.- Ft, így az önerő összege 15 790 000.- Ft. Az önerő 
összege a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 1. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 266/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ÉMOP-4.1.2/A-11 
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-4.1.2/A-11 
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázathoz 
szükséges előkészítési, tervezési feladatok ellátására Hatvan város 2011. évi költségvetéséről 
szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen bruttó 
5 000 000.- Ft-ot biztosít. A pályázat nyertessége esetén az előkészítés, valamint a tervezés 
költségei a projekt keretében elszámolhatóak lesznek.  
 
Határidő: 2011. április 1. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának 
támogatására pályázat benyújtásáról 
 
Uti Csabáné: A belügyminiszter az önkormányzati törvény alapján kiírta ezt a pályázati 
lehetőséget. A határidő rövidségére való tekintettel, miután ez március 11-én került kiírásra 
és a négy napos ünnepeket követően tudtunk érdemi lépéseket tenni, szűk két hetünk 
maradt a pályázat előkészítésére. Mérlegelni kellett azt, hogy mely intézményünk 
rendelkezik olyan tervdokumentációval, műszaki leírással többek között, amelyre be 
tudnánk nyújtani ezt a pályázatot, hogy élni tudjunk ezzel a lehetőséggel és így esett a 
választás erre a sportpályán lévő öltözőre, amire van építési engedélyes tervünk és mára 
ebből az I. ütem, a tetőszerkezet felújítása megtörtént. Annyival szeretném kiegészíteni ezt 
az előterjesztést, hogy módosító indítvány fog képviselő-testület elé kerülni, mert miután az 
előterjesztést előkészítettük, elektronikus rendszerbe kell feltöltenünk ezeket az adatokat, 
viszont korlátozta a program a támogatás összegét annak ellenére, hogy 20 MFt a 
maximálisan igényelhető támogatás, de 19.196 eFt-nál számításai szerint ezt maximálta, 
emiatt 803 eFt-tal az önerőt szükséges kiegészíteni és erre megvan az önerő a 
folyószámlahitel terhére.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 267/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatására pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatok 
tulajdonában vagy fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének 
támogatásáról szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben közzétett felhívásra pályázatot nyújt be 



a hatvani 2640 hrsz alatti, természetben Hatvan, Sporttelep megnevezésű ingatlanon 
található öltözőépület felújítására. 
A fejlesztés bruttó összköltsége:        23 996 224.- Ft            
Az igényelt támogatás összege:         20 000 000.- Ft 
Az önerő összege:                                  3 996 224.- Ft 
Az önerő forrása Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 7/2011. (III. 9.) BM 
rendeletben előírt, pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2011. április 1. (pályázat benyújtására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Irodán keresztül 
 
 
4./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 0531/2. hrsz.-ú ingatlanon lévő önkormányzati bérlakásokkal 
kapcsolatos tulajdonosi döntésről  
 
Schósz Gabriella: Az előterjesztés a Grassalkovich majorról szól tulajdonképpen. Mindenki 
előtt ismert, hogy a majorban lévő önkormányzati bérlakások milyen műszaki állapotban 
vannak, az elektromos hálózatok, a vízvezetékek, a kémények, a tetők és vannak 
balesetveszélyes állapotok is, pl. a barokk oromfalakon a vakolatok, téglák meg vannak 
lazulva, az utcafronti kerítésnél is van olyan rész, ahol ki van dőlve és már ideiglenesen alá 
van támasztva. Tehát ezek teszik szükségessé, hogy szakértő bevonásával megállapításra 
kerüljön, hogy mik azok, amik ténylegesen olyan veszélyforrásokat képeznek, hogy azonnali 
intézkedések megtétele szükséges. Erről szól az első határozati javaslat, a másik pedig arról, 
hogy amennyiben az önkormányzat az ott lakók részére el kívánja adni az ingatlant vagy 
pedig az állam tulajdonába adja, akkor az Örökségvédelmi Hivataltól egy előzetes 
hozzájáruló nyilatkozatot szükséges beszerezni, mivel az önkormányzat tulajdonjoga 
megszűnik. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 268/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 0531/2. hrsz.-ú 
ingatlanon lévő önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 0531/2 hrsz.-ú 
műemlék ingatlan műszaki állapota kerüljön felmérésre műszaki szakértő bevonásával, 
valamint határozza meg a maradéktalanul elvégzendő munkák körét, amelyek a vagyon- és 
életbiztonság szempontjából szükségesek.   
 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:    Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 269/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 0531/2. hrsz.-ú 
ingatlanon lévő önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a hatvani 0531/2 hrsz.-ú műemlék ingatlan tulajdonviszonyának megváltozásához 
szükséges előzetes hozzájáruló nyilatkozatot a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól 
szerezze be.  



 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés a Városi Uszoda energiamegtakarítással járó fejlesztésének felméréséről 
 
Schósz Gabriella: Az uszoda épületének felújításával kapcsolatosan jelent meg egy pályázat, 
amely energiamegtakarítással járó fejlesztéseket támogat. Az előterjesztés arról szól, hogy 
célszerű megbízni egy céget, aki feltárja, hogy milyen lehetőségei vannak az 
önkormányzatnak, hogy ezt a pályázatot a leghatékonyabb módon kihasználja. Kértünk be 
három árajánlatot és a PROTAMIN SZOLGÁLTATÓ Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot a 
felmérés elkészítésére.  
Papp István: Erről tudni kell, hogy tervbe van véve napkollektor felrakása és ha sikerül 
megoldanunk – az is ilyen pályázati pénzből lenne –, akkor lehet, hogy nullára ki tudnánk 
jönni bizonyos dolgokból. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 270/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Városi Uszoda 
energiamegtakarítással járó fejlesztésének felméréséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Markovits Kálmán 
Városi Uszoda energetikai megtakarítással járó fejlesztési lehetőségeinek felmérésével a 
PROTAMIN SZOLGÁLTATÓ Kft.-t (székhely: 1171 Budapest, Kékliliom 32.) bízza meg 
320.000,- Ft + Áfa összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a működési hiány terhére folyószámlahitelből biztosított. 
 
 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:    a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
         Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés a 071/15 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területre történő konténer 
kihelyezéséről 
 
Schósz Gabriella: Az állati hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokat az 
önkormányzat úgy oldotta meg eddig, hogy ki volt helyezve egy 550 l-es konténer a 
rekultivált dögkút közelében. Ezt a konténert ellopták a közelmúltban, ezért most esedékessé 
vált, hogy ezt pótoljuk, de egy jobb megoldás miatt nagyobb konténerek beszerzése lenne a 
javaslatunk és egy betonozott területre kerülne elhelyezésre a konténer, amit az ATEV Zrt. 
tudna cserélgetni és lejjebb helyeznénk az úton ezt a konténert, mert jelen pillanatban a 
megközelítés esős időben nem biztosított. 
Lestyán Balázs: A régi konténerrel az volt a baj, hogy túl magasan volt a beton és nem 
tudták bedobni. 
Kondek Zsolt: Ráadásul kerekes volt és elgurult, rengetegszer felborították, Bíró úr több 
feljelentést is tett az önkormányzat ellen. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 271/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 



A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 2 db állati hulladék 
ártalmatlanítására szolgáló 3 m3-es konténer legyártásával a Konténer és Fém Bt.-t (székhely: 
1108 Budapest, Mélytó u. 8.) bízza meg bruttó 300.000,-Ft összegben mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a 2011. évi új fejlesztési feladatok költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:    a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
        Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 272/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az állati hulladékok 
ártalmatlanítására szolgáló konténerek elhelyezéséhez szükséges 1 db beton építmény 
elkészítésével a Tó-Nett Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Csaba u. 10.) bízza meg bruttó 50.785,-
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a 2011. évi új fejlesztési feladatok költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:    a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
      Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú területen lévő fák kivágásáról 
 
dr. Szikszai Márta: A jogi szabályozás kétféle hatáskört állapít meg. A fák és fásszárú 
növények védelméről létezik egy kormányrendelet, amely kimondja azt, hogy közterületen 
álló fa kivágását a jegyző engedélyezi. Tehát ez felsőszintű jogszabály által jegyzői 
hatáskörbe utalt terület, viszont a kérelmezőnek be kell csatolni a fával rendelkezni jogosult, 
kvázi tulajdonos hozzájárulását. Ezt az ügyintézőkkel letisztáztuk, kétféle döntési jogkört 
gyakorol majd a bizottság: egyrészt, hogyha önkormányzati tulajdonú területen, ami nem 
közterület, pld. óvoda udvara, iskola udvara stb., magáról a fa kivágásáról dönt. Ellenkező 
esetben, hogyha közterületen áll ez a növény, akkor tulajdonosi hozzájárulását adja és majd 
az államigazgatási eljárás keretében a jegyző fogja eldönteni, hogy engedélyezi-e a fa 
kivágását vagy nem. Tehát, hogyha jönne valamiféle olyan jelzés a bizottsági tagok felé, 
akkor ez a magyarázata. 
Schósz Gabriella: Ez tulajdonképpen a Kartal-völgyi patak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 273/2011. (III. 31.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – ECONOVUM „IVÁNYI PROF. ÉS 
TÁRSAI” Gazdálkodó és Oktató Kft. kérelmét elbírálva – úgy dönt, hogy tulajdonosi 



hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 0307 hrsz.-ú, valamint a 0318 
hrsz.-ú területen lévő árokban található fák kivágásához. 
 
Határidő: 2011. április 22. (a kiértesítésre) 
Felelős:    a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
      Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és 
10.00 órakor a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
__________________________________  __________________________________
             Papp István        Jávorkáné Jenei Katalin 
                    bizottság elnöke                                                           jegyzőkönyvvezető 


