JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 2012 augusztus 28-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal
nagy tanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Bagi Miklós
Marján János
Mikó István

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Kondek Zsolt

képviselő, állandó meghívott

Lestyán Balázs bizottsági tag igazoltan maradt távol.

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Szabó Zsolt
Komendáné Nagy Márta
dr. Kovács Éva
dr. Paronai Richárd
Bánkutiné Katona Mária
Hegymeginé Medveczki Éva
Fritsch Márta
Oláh-Acsay Anna
Tuzáné Füzér Judit
Dr. Stankovics Éva

Gulyás Csaba

polgármester
aljegyző
ügyvéd
jegyzői irodavezető
gazdálkodási irodavezető
adóügyi osztályvezető
főépítész
műszaki ügyintéző
pályázati ügyintéző
Albert
Schweitzer
Kórház-Rendelőintézet
Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezető igazgató
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
vezérigazgató
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető:

Barna Attiláné

Decsi Ferenc
Nagy Ferenc

* * *
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.
Jelezte, hogy Lestyán Balázs bizottsági tag igazoltan maradt távol.
Papp István bizottsági elnök
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt.
Kérte, hogy a 14. napirendi pont: Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási
Társulás beruházási társulási gesztorságából adódó kockázatokról szóló számadásról,
26. napirendi pont: Előterjesztés a közösségi tér kialakításáról Hatvan belvárosában,
443

45. napirendi pont: Előterjesztés az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz szükséges
támogatói nyilatkozat megadásáról
napirendi pontok kerüljenek levételre.
20. napirendi pontként: Előterjesztés az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló
szándéknyilatkozatról,
56. napirendi pontként: Előterjesztés a hatvani 0361/3 helyrajzi számú külterületi ingatlan
belterületbe vonásáról felvételre kerüljenek az ülés napirendi pontjai közé.
Papp István bizottsági elnök
Kérte a bizottság tagjait, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tett
javaslatát fogadják el.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
632/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi
javaslatát elfogadja:
14. napirendi pont: Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás
beruházási társulási gesztorságából adódó kockázatokról szóló számadásról,
26. napirendi pont: Előterjesztés a közösségi tér kialakításáról Hatvan belvárosában,
45. napirendi pont: Előterjesztés az „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz
szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról
napirendi pontok levételre kerültek.
Felvételre került
20. napirendi pontként: Előterjesztés az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló
szándéknyilatkozatról,
56. napirendi pontként: Előterjesztés a hatvani 0361/3 helyrajzi számú külterületi
ingatlan belterületbe vonásáról.
Határidő: 2012. augusztus 28.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Papp István bizottsági elnök
Kérte a napirendi pontok elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
633/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2012. augusztus 28-i nyílt és zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította
meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2012.
április 30. napjáig megvalósult feladat-végrehajtási tevékenységéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi feladat-végrehajtási
tevékenységéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. I. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a hatvani 893/37 hrsz. alatt felvett ingatlannak a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő bérbeadásáról
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tevékenységének,
telephelyeinek és alapító okiratának módosításáról
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház alapító okiratának
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és
új közszolgáltatási szerződés megkötésére
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés a hatvani 0532. hrsz.-ú és a hatvani 0536/1. hrsz-ú, (volt honvédségi laktanya
és gyakorlótér) ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és Energia Operatív
Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási megállapodás
elfogadása tárgyában
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés lakáscélú helyi támogatások behajtásával kapcsolatos költségek pénzügyi
fedezetének biztosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés a „Felszabadulási Emlékmű”
munkákról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

áthelyezéséhez

kapcsolódó

exhumálási

14. Előterjesztés a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló új
önkormányzati rendelet megalkotásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági
igazgatójáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

és

Informatikai

Szakközépiskola

18. Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói pályázatának elbírálásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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19. Előterjesztés a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló szándéknyilatkozatról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
22. Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés a kizárólagos önkormányzati
javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

tulajdonban

24. Előterjesztés viziközmű szolgáltatóval történő
jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

lévő

szerződés

gazdasági

megkötésének

társaságok

utólagos

25. Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés a 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola nyílászáróinak felújításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés vízvezeték szolgalmi jog Hatvan Város Önkormányzata részére való ingyenes
alapításáról a magántulajdonú hatvani 3970 hrsz.-ú ingatlanon
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 2605/2 és a 2605/3 hrsz.-ú ingatlanok
összevonásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés a 0254/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés a 2711 hrsz.-ú ingatlan kisajátításról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben
a Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
34. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
fejlesztése” című pályázat előkészítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér középső térrészének felújításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
36. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló
21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
37. Előterjesztés a Dobó tér, valamint a Brunszvik Teréz Óvoda előtti terület parkosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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38. Előterjesztés a Magyar Közút Kht.-val
módosításának kezdeményezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

megkötött

együttműködési

megállapodás

39. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérlője által
benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
40. Előterjesztés a Hatvan, Bibó István úti zajvédő fal sérült elemeinek cseréjéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
41. Előterjesztés Hatvan város területén egyes tervezési feladatokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
42. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
43. Előterjesztés „Vitális Mór utca útépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó
döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
44. Előterjesztés a „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
45. Előterjesztés „Vegyi tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó
döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
46. Előterjesztés „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
47. Előterjesztés a „Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
48. Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújításához
kapcsolódó kiegészítő munka megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó
döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
49. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázat
benyújtásához kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
50. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák
megrendeléséről szóló Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági határozat
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
51. Előterjesztés önkormányzati képviselői keretek egy részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
52. Előterjesztés a 2630/4 hrsz.-ú, az 5358 hrsz.-ú, valamint a 11182/62 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanokról történő talajminta-vételezésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
53. Előterjesztés a Kölcsey Ferenc, Dézsmaszéki és Radnóti utcák csapadékvíz elvezetésének
tervezéséről és engedélyezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
54. Előterjesztés a Kossuth tér – Iskola u. – Hunyadi tér – Tanács u. - Horváth M. út közötti
terület rendezésével kapcsolatos engedélyezési tervek megrendeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
55. Előterjesztés önkormányzati
fakivágásokról

tulajdonú
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területeken,

valamint

közterületeken

történő

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
56. Előterjesztés a hatvani 0361/3. helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS
1. Előterjesztés ingatlan tulajdonjogának árverés útján történő megszerzéséről
(HATÁROZAT-EGYSZERŰ)
2. Előterjesztés a Kossuth Lajos Általános Iskola – magántanulói státuszból adódó – túlóraszám
többletének finanszírozásáról
(HATÁROZAT-EGYSZERŰ)

Határidő: 2012. augusztus 28.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1.

napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőinézet Nonprofit Közhasznú Kft.
2012. április 30. napjáig megvalósult feladat-végrehajtási tevékenységéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva ügyvéd
Az első négy napirendi pont arról szól, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő
gazdasági társaságok elkészítették a 2012. I. félévi feladat-végrehajtási beszámolójukat,
valamint az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentése alapján elkészítették az aktuális
pénzügyi helyzetüket bemutató beszámolójukat, melyek az előterjesztés melléklet képezik. A
kórházat 2012. május 1. napjával kezdődő hatállyal a törvény erejénél fogva az állam átvette,
az állam gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Tekintettel arra, hogy július 31. napjával került az
intézkedési terv módosításra az Állami Számvevőszék jelentése alapján, itt a pénzügyi
jelentésről szóló beszámolót nem tárgyaljuk, mert már az önkormányzat nem tulajdonos. A
kórház esetében így egy határozati javaslat van, mely szerint Hatvan Város Önkormányzat,
mint a kórház 2012. április 30-ig terjedő időszakig kizárólagos tulajdonosa április 30. napig tartó
időszakra úgy dönt, hogy a Nonprofit Közhasznú gazdasági társaság feladat-végrehajtási
tevékenységéről szóló beszámolóját jelen határozati mellékletben foglalt tartalommal
jóváhagyólag elfogadja. A többi gazdasági társaság esetén pedig az Állami Számvevőszék
jelentésében foglaltaknak megfelelően két határozati javaslat van. Az első határozati javaslat a
többi gazdasági társaság esetében is szintén úgy szól, hogy a feladat-végrehajtási
tevékenységről szóló beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a képviselőtestület, míg a második határozati javaslat a három gazdasági társaság esetében az alábbiak
szerint szól: „legfőbb szerve megtárgyalta a nonprofit közhasznú gazdasági társaság aktuális
vagyoni helyzetét bemutató beszámolóját és úgy dönt, hogy a társaság a negyedéves
fordulónapot követő első rendes testületi ülésen aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetéről
számoljon be és ezen időpontig készítsen intézkedési tervet a vagyoni és likviditási helyzete
javítására, melyet elfogadásra terjesszen a képviselő-testület elé.”
Marján János bizottsági tag
Felügyelőbizottsági ülésen nem tárgyaltuk ezt, nem is kellett.
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
De kellett, kellene is. Mi kezdeményeztük a GYEMSZI felé, mert ugye ő a fenntartó, hogy
szeretnénk a felügyelőbizottságot összehívni, de választ még nem kaptunk. A fenntartónak is
képviseltetnie kell magát, és kértük, hogy jelöljenek meg egy időpontot, amikor valaki itt tud
lenni a felügyelőbizottság ülésén, mai napig nem történt semmi. Ügyvédnővel leveleztünk, meg
kísérletet is tettünk a GYEMSZI felé ennek a jelzésére. Én azt gondoltam, hogy ha nem jön
visszajelzés, megtartjuk a felügyelőbizottsági ülést.
Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a mi beszámolónk április 30-ig kellett volna, hogy
szóljon, ezért mi a szövegesbe igyekeztünk úgy fogalmazni, hogy az I. féléves tevékenységünk
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benne legyen. Nyilván attól, hogy mi nem ide tartozunk, ezt a jövőben is meg tudjuk tenni, hogy
egy szöveges tájékoztató beszámolót szívesen készítünk a testületi ülésre.
Marján János bizottsági tag
Megtárgyaljuk egyszerre?
dr. Kovács Éva ügyvéd
Külön napirendi pontok, csak gondoltam, nem mondom el mindenhol ugyanazt.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Én nagyon sajnálom, hogy ebbe a beszámolóba egy szó se esik arról a 170 millióról. Végig
olvastam, de nem találtam benne. Van egy kötelezettség, elismerte a 170 milliós tartozást. Azt
is sajnálom, hogy a pénzügyi beszámoló nem került bele, mert abból láthatnánk, hogy hogyan
lett ez könyvelve.
Van egy közös kapcsolódási pontunk, és elég erős kapcsolódási pont.
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Időpont egyeztetés és tárgyalás egyeztetés kezdeményezése történt a GYEMSZI irányába,
addig, amíg ez nem jön létre, elég sok ilyen közös dolog van, ami nincs lezárva az
önkormányzat a GYEMSZI és a kórház vonatkozásában, de én a GYEMSZI jóváhagyása nélkül
személyes egyeztetésbe, tárgyalásba nem kezdhetek. Úgy, ahogy annak idején sem
kezdhettem anélkül, hogy a polgármester úr, vagy a testület felhatalmazást ne adott volna. Azt
hiszem, kiszámoltuk - mert itt a folyószámla hitellel kapcsolatban szóba került a
Városgazdálkodási Zrt.-vel kapcsolatos megállapodás és egyeztetési kötelezettség -, május 2.a óta, az volt az első munkanap az átadás – átvétel után, 18 db hivatalos levél született a
GYEMSZI irányába, amelyben az önkormányzattal kapcsolatos kiemelt ügyekre – egyrészt a
folyószámla hitel, a Zrt.-vel kapcsolatos megállapodás, a Nővérszálló kérdése stb.- hívtuk fel a
figyelmet. Egyeztetést kezdeményeztünk a GYEMSZI irányába. A mai napig nem érkezett
ezekre konkrét megoldási javaslat, illetőleg válasz a GYEMSZI-től. Sőt az átadás-átvételi
jegyzőkönyv mellékletében szerepelnek ezek a kiemelt ügyek felsorolva. A lehetőségeinkhez
képest mi mindent megtettünk, hogy ezek mindenki számára megnyugtatóan lezárásra
kerüljenek.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Én csak ezt az egy gondolatot hiányolom belőle, örültem volna, ha belekerül. Számmal is és a
gondolattal is, hogy foglalkoznak vele a kórházban. A GYEMSZI-nél nem azt látjuk, de azért a
kórházban foglalkoznak vele.
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Foglalkozunk vele mi is, de a fenntartó nélkül nem tudunk foglalkozni vele.
Papp István bizottsági elnök
Már tárgyaltuk mi ezt a 170 millió forintot, hogy majd vissza fogjuk kérni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Megtárgyaltuk, elismerte a kórház, hogy tartozik 170 millióval. Ez egy nagyon erős pont, hogy
van egy megegyezésünk, amely alá lett írva mindkét fél által, melyben elismerte a kórház a 170
milliót, nyilván ennek vannak folyományai. Erről egyeztettünk a múlt héten.
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Megküldték a határidő módosítást, az önkormányzat kiküldte az egyeztetésre rendelkezésre
álló határidőt. Az önkormányzat részéről az egyeztetési hajlandóság megvan, lehetne elkezdeni
a tárgyalásokat. Én ennyit tudok tenni.
Marján János bizottsági tag
Annak idején felügyelőbizottsági ülésen is beszélgettünk és sokszor elhangzott, hogy
Nyíregyházán és Debrecenben még azokra a kérdésekre sem kaptak választ, amit legelőször
feltettek másfél évvel ezelőtt. Ez egy ilyen fából vaskarika történet.
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Szabó Zsolttal beszélgettem és azt hallottam tőle, hogy ezt befogadta a GYEMSZI, az ő
tudomása szerint. Csak erről nincsen hivatalos válasz.
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Nincsen hivatalos válasz. Miután a hitelen és a Nővérszálló kapcsán is megy a huzavona,
tárgyalnak, megegyeznek polgármester úrral, csináljuk így.
Ezek azért annál nagyobb horderejű kérdések, minthogy az adott szó vagy a becsületszó
elegendő legyen.
Marján János bizottsági tag
Láttam fent a pályázati kiírásokat a honlapon, ha ezek megtörténnek, akkor lesz már az itteni
vezetésnek döntési jogköre?
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Ekkora horderejű kérdésekben önállóan akkor sem dönthetünk. Tudni kell, hogy állami átadásátvétel történt, ahol tulajdonos váltás van.
Én azt látom és értem, hogy az a törekvés, hogy valamilyen szinten egységesíteni szeretnék a
kórházakat, meg a működő rendszert, és azt látom, hogy az ilyen egyedi kérdésekhez nem
akarnak hozzányúlni. Azt a választ kaptuk a folyószámla hitel tárgyalás kapcsán is, hogy
higgyük el, nem egyedül vagyunk az országba, van 5 vagy 6 önkormányzat, aki ugyanezzel a
problémával küzd. Egységes és közös megoldást akarnak erre találni és nem egyenként
akarják ezeket a szálakat elvarrni. Ők is folyamatos tárgyalásban vannak a Nemzetgazdasági
minisztériummal és Állami Adósságkezelő Központtal.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Hat hónapon belül, ha nem jutunk hozzá, akkor gondjaink lesznek.
Mi felvázoltunk egy verziót az igazgató asszonynak, hogy ezt szeretnénk a GYEMSZI-vel
leegyeztetni, ő kért is erre egy időpontot valóban. Én nem ezt hiányoltam, hanem hogy ebben
az anyagban is szerepeljen az szám. Minél több helyen szerepeljen.
Marján János bizottsági tag
Ti számaitok közt szerepel.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Sajnos igen. Azt szeretnénk, ha nem ott szerepelne.
Papp István bizottsági elnök
Előbb-utóbb megoldódik.
Marján János bizottsági tag
Ez a pénz megvan elméletileg. Mert amikor tárgyalták a Szócska erről azt mondta, hogy az
államilag kezelésbe vett intézményeknél a tartozásokra megvan a pénz. De ez hol van?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ezt keressük.
Papp István bizottsági elnök
A szándék megvan, értjük a Decsi urat is, tudjuk az igazgatónő gondjait is. Előbb-utóbb
rendezve lesz, valahogy kompenzálva lesz az önkormányzat és a Zrt.
Marján János bizottsági tag
Szeretném hozzátenni, hogy gratulálunk a kórháznak, hogy ilyen áldatlan állapotban is
küzdenek.
Papp István bizottsági elnök
És fejlesztés is azért van.
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Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Azért nagyon sok pozitív változás is várható. Polgármester úr is tett, ezekben az ügyekben is
amik még elvarratlanok, illetve nagyon sok előrelépés történt az irányba is, hogy valószínűleg a
homlokzati felújítás is és a központi műtőblokk is megvalósul. Az ÉMOP rehabilitációs pályázat
elindult, ott már a közbeszerzések zajlanak, és amiről itt most beszélünk, az olyan 4-5 milliárd
forint fejlesztés az intézménynek. Tehát mindamellett, hogy vannak ezek az áldatlan állapotok
napi működést is kell produkálni és a következő két évre is - amely meghatározza a hosszú
távú jövőjét az intézménynek -, is kell koncentrálnunk. Nem egyszerű, de olyan kollégáink
vannak, akikkel ezt meg tudjuk csinálni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
634/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2012.
április 30. napjáig megvalósult feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan,
Balassi B. u. 16.) – 2012. április 30. napjáig tartó időszakig – egyszemélyes tulajdonosa és
legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012. április 30. napjáig megvalósuló
feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: 2012. szeptember 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvani város polgármestere

2. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Pár szóval, röviden igazgató úr.
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
Ott tart a projekt, hogy az MTI közleménye alapján a fejlesztési bizottság meghozta döntését,
hogy támogatja a projektet, abban az értékben, amire pályáztunk. Ez volt a kritikus, hogy
megkapjuk-e a támogatást abban az értékben, amire pályáztunk. Most a támogatási szerződés
megkötése van még hátra, ennek az előkészítésén dolgozunk. A projektet támogató kis
szervezetek, tehát a projektmenedzsment, műszaki ellenőr, könyvvizsgálója a projektnek kerül
kiválasztásra. A támogatási szerződés megkötését követően pedig a nagy kivitelezés, tehát a
közbeszerzés kerül kiírásra és az eszközbeszerzések vannak még hátra.
Marján János bizottsági tag
Elég sok szám szerepel itt a mérlegben, az első félévben. Ezt egy pár mondatban, ha kifejtené.
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
Az előző év zárásához képest lényeges változás, hogy a vagyonkezelésbe kapott
kastélyépületet nyilvántartásba vettük. Az év elejétől mi látjuk el már az őrzés-védelmet is,
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ehhez kapcsolódóan költségek is vannak. Főleg az őrzés-védelem a jelentősebb, de az
elektromos áram, víz is, a mely nem jelentős összeg.
A vagyonban tehát megjelenik mint érték, és ennek az ellentételezése a hosszú lejáratú
kötelezettséghez van könyvelve, párban van könyvelve. A rövidnél pedig már a tervezéshez
kapcsolódóan érkeztek be számláink, melyek láthatóak a könyvelésben. A közbeszerzésekhez
kapcsolódóan néhány közzétételi díj és s könyvvizsgálónak a díja szerepel.
Marján János bizottsági tag
Ha beruházás elkezdődik, akkor ezek a mínuszok eltűnnek, vagy azt ki fogja finanszírozni?
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
A rezsi az nem finanszírozható a projektünk költségvetéséből, tehát az nem támogatható.
Marján János bizottsági tag
A saját tőke elég érdekesen fog alakulni.
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
A saját tőke helyretételével kapcsolatban már egyeztettünk a polgármester úrral. Erre keresünk
megoldást, hogyan tudjuk helyrebillenteni. Mert most még bevétele nincs a Kft.-nek.
Marján János bizottsági tag
Hosszú távon nem is lesz.
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
Ez nem lesz olyan nagyon hosszú, egy jó év. Úgy tervezzük. Azalatt le kell, hogy bonyolódjon a
beruházás és ezt követően lesz bevétel, tehát addig kell.
Marján János bizottsági tag
Az állam a működéshez a dolgokat finanszírozza?
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
A működéshez, már a következő évi működéshez a Természettudományi múzeum kapott egy
bizonyos keretet, el van különítve a következő évi költségvetésben. Valamint jegybevételekből,
tehát van működési tervünk, részben kapunk állami támogatást is, azzal is számolunk.
Nagyrészt a múzeum belépőjegyek és a lenti rész, a mosoda, kazánház területén kialakításra
kerülő élménypark rész bevételeiből próbáljuk majd üzemeltetni.
Papp István bizottsági elnök
Nyugodtan elmondhatjuk, nem titok, megjelent az az összeg, amellyel az állam támogatja, tehát
70 millió forint már benne van a költségvetésben, az idei működtetésben. Olyan 150 millióba fog
kerülni körülbelül évente e működtetés, de nyilván, hogy a bevételek benne vannak a
költségvetésben.
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
A következő évek töredékével számoltunk még, azért van ez a 70 milliós támogatás.
Marján János bizottsági tag
Pontosan az elején kell úgy alakítani, hogy ne legyen gondja később a cégnek. Mert mindig ez
a fő probléma. Ha az elején nincs rendbe téve, akkor a végén majd mindenki mutogat a
másikra. Az elején célszerű beletenni a pénzt.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nekem lenne egy kérdésem a 2. határozati javaslathoz, mert az a Zrt.-t is érinti, mielőtt
szavazásra kerül.
Magyarázatot szeretnék kérni arra, hogy mit jelent az, hogy készítsen intézkedési tervet a
vagyoni, és likviditási helyzete javítására.

452

Marján János bizottsági tag
Ennyi és ennyi pénzre van szükségetek.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Én is erre gondoltam, de akkor a munkakönyvemet is megkapom
Ugyanaz a határozati javaslat mindhárom cégnél, tehát ez általánosságban kérdés. Arra
vagyunk kíváncsiak, hogy mit kell ez alatt érteni, mit kell tennünk majd?
Papp István bizottsági elnök
Amikor elindul az egész projekt, akkor abból a 70 millióból már lehívhattok pénzt?
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
Az a következő év működésére szolgál.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A szeptember 30-i határidő azért van, mert látható, hogy az eredményei a Zrt.-nek is és a
múzeumnak is nem igazán jók. Ezzel kapcsolatban valamilyen téren mozdulni kell.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Tavaly ilyenkor a Zrt.-nek az eredménye mínusz 25 millió volt, most mínusz 1,6 millió. Pozitív
nem nagyon lehet, nonprofit szervezetről van szó.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
De év végéig?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Reméljük, hogy tovább javul. Amennyiben a záró pénzeszközt is megkapjuk, akkor biztos. Ha
nem, akkor nem tudom.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A múzeummal kapcsolatban, ha nem lesz semmi lépés növekszik, mert a kölcsön megy
folyamatosan, jelenleg ez a 7 millió Ft nem tartható.
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
Szeptember 30.-al kell érteni ez alatt a határidő alatt negyedévet?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Szeptember 31.-i állapotnak megfelelően az októberi testületi ülésre.
Marján János bizottsági tag
Ez azért fontos, hogy év végéig tűnjenek el ezek a számok, mert akkor a számviteli törvény
szerint úgyis csinálni kell valamit.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Az önkormányzatnak nagy rizikó ezeknek a cégeknek a működtetése, az Állami Számvevőszék
kérése, és saját magunk miatt is, hogy rendben működjenek.
Marján János bizottsági tag
De a Médiával ugyanez van.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A cégek polgármester úrral minden hónapban leülnek, és fokozatosan ezért a Zrt.-nek is az
eredménye javul.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nem ezért javul hónapról hónapra.
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Közösen próbálnak megoldást találni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ezért nem értjük, hogy ezt miért ilyen formában kell. És olyanra kérdeznek rá, amire van
megoldás, csak az fájni fog valakinek.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ha jön az ÁSZ, akkor tudja bizonyítani a képviselő-testület, hogy foglalkozott a cégek anyagi
helyzetével.
Marján János bizottsági tag
Esetleg kijelölni valakit az önkormányzatnál felelősnek, hogy közösen összerakni ezt a dolgot.
Valaki ezt bevállalja az önkormányzatnál. Bizottság nem vállalhatja be?
Papp István bizottsági elnök
Bevállalhatja. Megbeszéljük.
Az a jó, hogy a Zrt. is annyi pénzzel tartozik az semmi. Ahhoz képest, hogy mennyi volt
mondjuk 2 évvel ezelőtt. Vagy amennyivel mínuszba vannak, az semmi.
Marján János bizottsági tag
Ha megnézzük a mérlegsorokat.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Igen a mérlegsorok azok azért elég árulkodóak. Hogy miért hajtjuk azt a kisebb összeget.
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
Főleg aki érti, hogy mi van a mérlegsorok mögött.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Erre a beszámolóra egy likvid javítási javaslatot tenni. Most fogja a bizottság megszavazni,
hogy nekem likvid javítási javaslatot kell betennem. Vagyoni helyzetjavítás.
Papp István bizottsági elnök
A lényeg hogy a dolgokat meg tudjátok oldani.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Olyan beszámoló kötelezettségünk van most már hónapról hónapra, félévről, negyedévről, hogy
most már lassan egy ember szó szerint csak azzal foglalkozik, hogy ezeket a beszámolókat
elkészítse.
Marján János bizottsági tag
Munkahelyteremtés.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Akkor viszont az első likvid terv, hogy finanszírozzák azt az egy embert.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
635/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
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Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a
nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012.I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről
szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2012. szeptember 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvani város polgármestere
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
636/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve megtárgyalta a nonprofit
közhasznú gazdasági társaság aktuális vagyoni helyzetét bemutató beszámolóját és úgy dönt,
hogy a társaság a negyedéves fordulónapot követő első rendes testületi ülésen aktuális
pénzügyi és vagyoni helyzetéről számoljon be és ezen időpontig készítsen intézkedési tervet a
vagyoni és likviditási helyzete javítására, melyet elfogadásra terjesszen a képviselő-testület elé.
Határidő: 2012. szeptember 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvani város polgármestere

3.

napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Kft. 2012. I. félévi feladat-végrehajtási
tevékenységéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
A Médiások közül nincs itt senki, mert most van a megbeszélés nekik.
Marján János bizottsági tag
Ne ismételjük önmagunkat. Ugyanaz a probléma, mint a többi cég esetében. Itt is rendezni
kellene a rendeznivalókat.
A múltkori bizottsági ülésen, a félév előttin azt határozta el a bizottság, hogy a 2. félévben
pozitív döntést fog hozni. De csak a felét rendeztük a rendeznivalónak. Most ott van másik fele,
és szerintem, ha még valami összejön, akkor ez még negatívabb lehet.
Csak nincs itt Milán, senki más nincs itt, akinek itt kellene lenni. Szóljunk neki, hogy mondja el a
véleményét.
Szabó Zsolt polgármester úr megérkezett.
Szabó Zsolt polgármester
Jó napot kívánok! A Médiások dolgoznak, de szívesen válaszolok a feltett kérdésre.
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Marján János bizottsági tag
Az elmúlt félévben volt egy rendezése a Média dolgainak. Volt egy kis negatív történet, mínusz
14 millió, amit mi 5 millió valamennyivel rendbe tettünk. Most következik a 2. félév és arról volt
szó, hogy a 2. félévben jön a Milán egy ilyen akciótervvel és beszámol, hogy hogyan tudja ezt a
mínuszt redukálni.
Szabó Zsolt polgármester
Ez megvan a mérleg és eredmény kimutatásban, és tudniuk kell, hogy minden hónapot követő
10. és 20. között beszámolási kötelezettségük van, mert addig egy fillért nem kapnak, amíg ez
meg nincs. Ez úgy néz ki, hogy évvégére a jegyzett tőke-saját tőke arány teljesen helyre áll.
Miután ez beruházás megmaradt értékeként keletkezik, tehát a pénz is megmarad a
bankszámlán, és ez szépen lassan majd évek alatt íródik le értékcsökkenés formájában, tehát
úgy számoljuk el az egészet. Évvégére fog ez tehát helyre állni, nagyjából olyan 550 ezer
forinttal javul a mérlege minden hónapban.
Ez jön ez az eredmény. Volt egy nyugdíjazás is, amely azonnal költségként jelentkezett. Voltak
olyan dolgok – kis értékű eszközök azonnal leírásra kerültek, a melyek a jegyzett tőke-saját
tőke arányát felborították.
Most megjön a közbeszerzés is már. Körülbelül már most lassan érjük el a jegyzett tőke –saját
tőke arányát.
Marján János bizottsági tag
Az volt kérdés, hogy az önkormányzatnak hozzá kell-e nyúlni, tőkét kell emelni benne vagy
sem?
Szabó Zsolt polgármester
Nem, helyreáll teljes egészében.
Szabó Zsolt polgármester
Évvégén kell majd döntenünk ebben a kérdéskörben, hogy mit kezdjünk a benne lévő pénzzel.
Mert ott azért fel fog halmozódni egy 5 millió forint körül. 5-6 millió forint. El lehet dönteni, hogy
a tőketartalékunkat kivonjuk, megnézzük, hogy hogy néz ki akkor.
Marján János bizottsági tag
Nem csak ennél a cégnél, a többinél is hasonló a helyzet. A projektcégnél is.
Szabó Zsolt polgármester
A projektcégnél ott tagi kölcsön van. A tagi kölcsönből fedezi a költségeket, nincs bevétele.
Ezzel van gond. Ott el kell dönteni, hogy a tagi kölcsönből nem-e tőketartalék lesz a végén.
Addig, amíg a beruházás el nem indul, az nyilván év vége körül lesz, addig ez megmarad ez a
problémakör. Decemberre kell helyretennünk a mérleget.
Marján János bizottsági tag
Az önkormányzat?
Szabó Zsolt polgármester
Nem. Decemberre kell eldöntenünk azt, hogy tőketartalék lesz-e, vagy pedig bármilyen
eredményoldallal le tudjuk fedezni ezt a kérdést. Lesz rá forrásunk bevételi oldalon.
Az év végi zárást mindenképpen úgy kell megoldani, hogy a jegyzett tőke-saját tőke aránya
helyen legyen.
Ha szükséges, akkor a mérlegeredmény stációról, a mostani július 31.-i stációról becsatolunk
egy példányt.
Marján János bizottsági tag
A félévet láttuk, azért is vannak kérdések.
Szabó Zsolt polgármester
Mindenhónapban nagyjából ennyi, tehát 550 ezer.
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Decsi Ferenc vezérigazgató
Nekem a 2. határozati javaslat, a likvid terv készítése. Úgy szól, hogy számoljon be ezen
időpontig és készítsen intézkedési tervet a vagyoni és likviditási helyzete javítására”.
Szabó Zsolt polgármester
Az ÁSZ papír. Mindenki fog egy sablont kapni, amelyet kötelesek lesznek kitölteni. Ebben
három dolog van: van egy vagyon, ez a mérleg, van egy eredmény, ez az eredmény kimutatás
és van egy pénzügyi státusz, amely lesz egy táblázat, kicsit hasonlít a cashflow.-hoz, de szét
fogjuk bontani.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Tehát ezt meg fogjuk kapni?
Szabó Zsolt polgármester
Így van. Egy sablontáblázat lesz, mindenkinek fel kell töltenie. A dologinál az ÁSZ azt mondta,
hogy nem kíváncsi a számokra, nem kíváncsi semmire, csak legyen intézkedési terv, hogy
hogyan járunk el.
Itt a gond abból indul, hogy az ÁSZ, amikor megvizsgált minket, kézfizető kezességet vállaltunk
a csatorna beruházások mögé. Miután 2007-től kezdődően az előző városvezetés elfelejtette
lezárni a csatorna beruházás I., II., III. ütemét, illetve az I. és II.- at, ez a kézfizető kezesség
fennáll, ami veszélyeztette a város költségvetését. Ez azért egy közel 3 milliárdos tétel
kötelezettségvállalásként. Ebből ugye már az elsőt lezártuk, hiteleket visszafizettük. A
másodikat most zártuk le augusztus 31.-vel. Ezek megszűnnek. Megszűnik az a
fenyegetettség, amire az ÁSZ úgy érezte, hogy veszélyezteti a város költségvetését. Nagyjából
csak az idén közel 700 millió forintos beruházási hitelt fizettünk vissza az elszámolás keretében.
Ezt az intézkedést úgy kell kezelni, hogy a másfél évvel ezelőtti stáció lett átvilágítva, és erre
vonatkozik az ÁSZ kérése. A sablon pedig körülbelül szeptember végével oda lesz minden
önkormányzati cégnek adva.
Papp István bizottsági elnök
Köszönjük a tájékoztatást polgármester úrnak.
A 170 millió forintos Zrt.- s tartozás volt még kérdés.
Szabó Zsolt polgármester
Folyamatban van. A szűk keresztmetszet a Naszvadi államtitkár úr az NGM-en belül. Értelmezik
a törvényt, amely a vagyonátadással kapcsolatban hozatódott. Mi elmondtuk, hogy a számviteli
törvény szerint járunk el, ez még a Zrt.-t illeti meg. Arra hajlandóak vagyunk, hogy engedünk a
követelésből - aminek Decsi úr nem örül, mert fejleszteni akar -, de van egy közel 100 milliós
APEH tartozás, amit ebből szeretnénk letudni, úgyhogy kompenzáljuk. Azt mondjuk, hogy nem
kérünk mi egy fillért se a 100 millióból, csak rendezzék le az APEH tartozását a Zrt.-nek.
Összességében ezt úgy kell kezelni, hogy kaptunk 600 millió gányt – csúnyán szólva – a
nyakunkba. Ez volt a kórház tartozása, a Zrt. tartozása, a rossz gazdálkodás tartozása
összességében. Ezt a 600 milliót le kellett tudni kezelni. Megvettünk eszközöket, azzal adtunk
pénzt, próbáltuk a gazdálkodást lenullázni, hogy újabbak ne keletkezzenek, és úgy gondolom, a
06. hó 30.-i státusz alapján ez látszik a Zrt.-nél. Viszont a kórházban ott maradt tartozás, amit le
kellett rendezni. Erre egyrészt elhoztunk már 170 milliót, meg itt van még ez a 170 millió. Ha ez
megvan, akkor ezzel lenulláztuk magunkat. Minden esély meg van arra és küzdünk érte is,
hogy meglegyen.
Marján János bizottsági tag
A GYEMSZI nem határozott még erről?
Szabó Zsolt polgármester
A GYEMSZI nem, mert a Naszvadi van még a végén. Forrás kell rá, mert a GYEMSZI-nek
nincs pénze.
A GYEMSZI az egy fölösleges, közbeiktatott szervezet, nem végzi igazán jól a tevékenységét,
úgy hogy ebből lesz még egy óriási nagy perpatvar.
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Mi történt? A kórházak meg az állam közé be lett téve egy szervezet, ez a GYEMSZI. Ezért az
önkormányzatnál – amennyi GYEMSZI tag lett -, nekünk annyit le kellett volna építenünk. De
nálunk a kórházzal igazán senki nem foglakozott, úgyhogy egy fölösleges plusz szervezet jött
létre.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Akkor a kamatokat is kérjük a 170 millióra, mert van fedezet ezek szerint.
Szabó Zsolt polgármester
Szeretném felhívni a figyelmet a Decsi úr gondolkodásmódjának a hibájára. A Decsi úr úgy
gondolja, hogy az 1000 Ft-os kövezést a Bajzának 2000 Ft-ért csinálja meg, hogy legyen
többlet ezer forintja, mert nyereségessé kell tenni a céget. A másik oldalon meg elvárja, hogy
kapja meg a támogatását. A kettő disszonáns, üti egymást. Tehát a Decsi úr minden mondata
azért nem egészen úgy van, hatalmas pénzeket kap tőlünk támogatást és emellett még kamatot
akar.
Nincs olyan gondunk, mint mondjuk pár évvel ezelőtt, hogy 300 milliós veszteség, vagy tavaly is
egy 50 milliós veszteség.
Még a feladatok ellátásával nem vagyok megelégedve, a fa, a város tisztasága, a karbantartása
az intézményfelújítási rendszer és még sorolhatnám.
Marján János bizottsági tag
A korábbiakhoz képest sokkal jobban van ellátva.
Szabó Zsolt polgármester
Én is úgy gondolom, de van még mit tanulni.
Papp István bizottsági elnök
Köszönjük a tájékoztatást polgármester úr:
Szabó Zsolt polgármester
További jó munkát!
Szabó Zsolt polgármester úr távozott az ülésről.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
637/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi feladat-végrehajtási
tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012. I. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: 2012. szeptember 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvani város polgármestere
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
638/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi feladat-végrehajtási
tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve megtárgyalta a nonprofit közhasznú gazdasági társaság aktuális
vagyoni helyzetét bemutató beszámolóját és úgy dönt, hogy a társaság a negyedéves
fordulónapot követő első rendes testületi ülésen aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetéről
számoljon be és ezen időpontig készítsen intézkedési tervet a vagyoni és likviditási helyzete
javítására, melyet elfogadásra terjesszen a képviselő-testület elé.
Határidő: 2012. szeptember 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvani város polgármestere

4. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. I. félévi
feladat-végrehajtási tevékenységéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Igazgató urat kérdezem, van e valami hozzászólnivalója? Szeretne-e valamit a polgármester úr
által elmondottakhoz hozzáfűzni? Dicsérő szókat is lehet. Mert azért csökkent itt a tartozás is.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Én már mindent elmondtam. Ha van valami kérdés, szívesen válaszolok.
Marján János bizottsági tag
Őszintén szólva mínusz 1,2 millió, teljesen korrekt. Én meg vagyok elégedve a
városüzemeltetés munkájával.
Papp István bizottsági elnök
Egy-két javaslatunk lesz még, amit be kell venni fűnyírásba, parkosításba. A református
templom környékét illetően. Ne a pap vágja. Virágosításba be kell venni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az a probléma, hogy kapjuk folyamatosan év közben, csak a terület így x hektárról 2x hektárra
fog növekedni. A finanszírozás pedig nem emelkedik.
Papp István bizottsági elnök
Az körülbelül 100 m2, azt is meg kell csinálni, be kell virágosítani azt is.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Sajnos az nem veszi figyelembe senki, hogy a virágosításnak kétszer van költsége. Először
amikor előkészíti, megveszi és elülteti a virágot. Ez a kisebbik költség, a nagyobbik az, amikor a
nyári napokon locsolni kell. Érdemes megnézni, hogy mennyiért kell nekünk a vizet venni a
Vízműtől. Merthogy nincs máshonnan vennünk a vizet.
Papp István bizottsági elnök
Miért nem fúrtok kutat?
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Decsi Ferenc vezérigazgató
Jogi problémái vannak. Megvan a törekvés rá, hogy fúrjunk kutat, de egymás után akadunk
bele abba, hogy nem megy a kútfúrás csak akkor, ha engedélyt szerzünk rá. Ma egy kút
fúrására az engedély beszerzése kb. 7-800 ezer forint. Az üzemeltetése kb. 200 ezer forint a
papírmunkája, ez eddig 1 millió forint.
Mi megpróbáltunk talajvíz kutakra engedélyt kérni, majd fogunk még küzdeni nyilván az
önkormányzattal ebben a tekintetben. Mi máshogy olvassuk a jogszabályokat.
Papp István bizottsági elnök
Locsolásra kb. mennyit költöttek?
Decsi Ferenc vezérigazgató
2-3 milliót legalább. El lehet képzelni, amikor az utat locsoljuk az 500 Ft-os vízzel.
Papp István bizottsági elnök
Ha meg lehetne valósítani ezt a fúrt kút ügyet?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Mi többször nekiugrottunk már, elakadunk mindig. Talajvíz kutakat akarunk fúrni. Első körben 4
hely van kijelölve. Megfúrni egy ilyen típusú kutat olyan 50-60 ezer forint. Abból gyakorlatilag
ingyen vehetünk ki vizet, mert talajvíz kútról van szó.
Papp István bizottsági elnök
Van ennek valami jogi akadálya?
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Itt most igazából a mennyiség számít, merthogy nem aljegyző az elsődleges hatóság.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Mi vállaltuk, hogy 500 m3-nél többet abból a kútból nem veszünk ki.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Adjátok be a kérelmet.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Beadtuk.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Én nem láttam
Decsi Ferenc vezérigazgató
Beadtuk. Csak olyanokat kérnek tőlünk. Amiket azután lehet megoldani, miután a kutat kifúrjuk.
Hogy milyen mély lesz a kút. Olyan mély lesz, ahol vizet talál. Maximum 30 méter.
Papp István bizottsági elnök
3 méteren is van.
Tehát akkor mindenképpen egyeztessetek. Fúrt kúttal egy csomó pénzt megtakarítunk. Mert a
terület itt jövőre fog növekedni. Frekventált helyeken a virágosított terület fog nőni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nem csak a virágot szeretnénk locsolni, hanem a nagyobb tereket is szeretnénk locsolni, hogy
a zöldfelület meglegyen, legyen mit nyírni.
Kondek Zsolt képviselő
A gyári kutak közül nem lehetne átvenni? Nem lehetne egy ilyen egyszerűbb megoldás?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Melyik gyári kútra gondolsz?
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Kondek Zsolt képviselő
Bármelyik. Akár konzervgyári, akár cukorgyári.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Cukorgyárnak nincsen kútja.
Kondek Zsolt képviselő
És a konzervéből?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Azt én nem tudom. Át lehet. Az a baj, hogy azt üzemeltetni kell.
Kondek Zsolt képviselő
A Népkertben lévő kutak?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az nem a cukorgyár tulajdonában van. Azok a kutak évek óta nem voltak használva, azoknak
az engedélyeztetését újra el kell végezni. Majdnem ugyanaz a pénz. Nagyon drágán csinálnak
ma egy engedélyeztetési eljárást.
Papp István bizottsági elnök
Az a kút az megmarad, az nem szűnik meg.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nem a kút létesítése a pénz, hanem a papírmunka.
Abban az esetben, amit mi szeretnénk, abban az esetben csak fúrni kell egy kutat. Ha van erre
egy jogszabály, hogy talajvíz kutat létesíthetünk, hogy éves szinten 500 m3-nél többet nem
emelünk ki belőle, fúrunk hármat és már 155 m3-t emelhetünk ki belőle.
Papp István bizottsági elnök
Mennyi a vízhozam, kb. amit elhasználtok?
Decsi Ferenc vezérigazgató
50 liter/perc, de ez csak arra elég, hogy locsoljunk. 6 m3-es tartálykocsit kell megtölteni. Nem
lehet 2-3 órán át tölteni a tartálykocsit, mert a munkaidő egyharmada elment a töltésre.
Jelen pillanatban egyébként használjuk a strandi vizet. Csak sajnálom azt a vizet. 100 méteres
kútból kivenni locsolóvizet az a mai világban luxus. Azt a tiszta vizet erre használni.
Papp István bizottsági elnök
Erre akkor megoldást kell találni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Rajta vagyunk.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
639/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. I. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012. I.
félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletében
foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2012. szeptember 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvani város polgármestere
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
640/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. I. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) .) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve megtárgyalta a nonprofit közhasznú gazdasági társaság aktuális
vagyoni helyzetét bemutató beszámolóját és úgy dönt, hogy a társaság a negyedéves
fordulónapot követő első rendes testületi ülésen aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetéről
számoljon be és ezen időpontig készítsen intézkedési tervet a vagyoni és likviditási helyzete
javítására, melyet elfogadásra terjesszen a képviselő-testület elé.
Határidő: 2012. szeptember 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvani város polgármestere

5.

napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 893/37 hrsz. alatt felvett ingatlannak a
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő bérbeadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Hatvani

dr. Kovács Éva ügyvéd
Hatvan Város Önkormányzata mint vevő, adásvételi szerződést kötött az általa alapított
Nonprofit Zrt.-vel, aZrt. Kizárólagos tulajdonában lévő hatvani 893/37. hrsz.-ú, természetben
3000 Hatvan Szepes Bála u. 2. szám alatti és 1022 m2 területű, üzem megnevezésű ingatlanra.
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonjogát a Hatvani Körzeti Földhivatala 2012. július 6.
napján jegyzete be az ingatlan-nyilvántartásba.
Tekintettel arra, hogy továbbra is a Nonprofit Zrt. használja ezt az ingatlant, tulajdonjog
jogcímén most már nem tudja használni, szükséges egy jogcím, amely alapján ezt továbbra is
székhelyként használhatja és feltüntetheti az alapító okiratában. Erre tekintettel szükséges egy
bérleti szerződés megkötése. Egy határozati javaslatunk van, amely akként szól, hogy Hatvan
Város Önkormányzata a hatvani 893/37 hrsz. alatt felvett ingatlanát 2012. július 6. napjától
kezdődő hatállyal 2014. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra bérbeadja az általa
alapított és kizárólagos tulajdonában álló Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.,
mint bérlő részére havi 36.200,-Ft+ÁFA bérleti díj ellenében.
Papp István bizottsági elnök
Az összeg nincs leszabályozva rendeletünkben, mint például a lakás, nins konkrét ár, ezért
adhatjuk ennyiért.
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Komendáné Nagy Márta aljegyző
Nem lakáscélú helyiségeknek nincs meghatározva a rendelet mellékletében, egyedi
megállapodás lehet.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
641/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 893/37 hrsz. alatt felvett ingatlannak a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő bérbeadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Körzeti Földhivatal
Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 893/37 hrsz. alatt felvett ingatlanát 2012. július 6. napjától
kezdődő hatállyal 2014. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra bérbeadja az általa
alapított és kizárólagos tulajdonában álló Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
– cg.sz.: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. – bérlő részére havi 36.200,Ft+ÁFA, azaz Harminchatezer-kettőszáz forint+ÁFA bérleti díj ellenében a jelen határozat
mellékletét képező bérleti szerződésben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés szövegét elfogadja,
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 31. (bérleti szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

6.

napirendi pont
Előterjesztés
a
Hatvani
Városgazdálkodási
Nonprofit
Közhasznú
tevékenységének, telephelyeinek és alapító okiratának módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Zrt.

dr. Kovács Éva
Hatvan Város Önkormányzata korábbi testületi határozatával akként döntött, hogy amennyiben
a jelenlegi közszolgáltatóval megszűnik a közszolgáltatási szerződés, úgy a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. útján kívánja ellátni a települési szilárd hulladék
szállítását, illetve gyűjtését. Ahhoz, hogy a Zrt. ezt a tevékenységet a jövőben folytatni tudja,
szükséges tevékenységként felvenni a közúti áruszállítást. Jelenleg is szerepelnek a
tevékenységei között már a nem veszélyes hulladék gyűjtése, nem veszélyes hulladék
kezelése, ártalmatlanítása, szennyeződésmentesítés és egyéb hulladékkezelés. A
tevékenységi kör felvételén túlmenően szükséges a 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. sz. alatti
ingatlant telephelyként is feltüntetni a Zrt. alapító okiratában. Erre tekintettel három határozati
javaslatunk van: az egyik határozati javaslat a tevékenységi kör közúti áruszállítás felvételéről,
a második határozati javaslat a 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. sz. alatti ingatlan telephelyként
történő felvételéről és a harmadik határozati javaslat a fentieknek megfelelően az alapító okirat
módosításáról szól.
Papp István
Kiss Ferinek egy nagy munkája volt. Tudjuk, sokat dolgozott vele, meg is dicsérjük a Zrt.-t.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
642/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tevékenységének,
telephelyeinek és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a gazdasági társaság
alapító okiratában feltüntetésre kerüljön az alábbi közhasznú tevékenység:
49.41 Közúti áruszállítás.
Határidő: 2012. szeptember 29. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
643/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tevékenységének,
telephelyeinek és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a gazdasági társaság
alapító okiratában feltüntetésre kerüljön az alábbi telephely:
3000 Hatvan, Tarjáni út 3. szám (0378/2 hrsz.).
Határidő: 2012. szeptember 29. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
644/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tevékenységének,
telephelyeinek és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
- az alapító okirat 1.3 és 4.1 pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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1.3. A társaság telephelyei:
3000 Hatvan, 1661/18 hrsz.
3000 Hatvan, 1661/19 hrsz.
3000 Hatvan, 0299/4 hrsz.
3000 Hatvan, Kossuth tér 1.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 44.
3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 43.
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.
3000 Hatvan, Szabadság út 13.
3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 8.
3000 Hatvan, Jókai Mór u. 9.
3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51.
3000 Hatvan, Rákóczi u. 4.
3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 13.
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
3000 Hatvan, Balassi B. u. 17.
3000 Hatvan, Vécsey Károly u. 2/A
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.
3000 Hatvan, Tarjáni út 3. szám (0378/2 hrsz.)
4.1. A társaság közhasznú célszerinti tevékenységi körei:
A társaság közhasznú főtevékenysége: 82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti
szolgáltatás
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:
01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése
01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
01.27 Italgyártási növény termesztése
01.29 Egyéb évelő növény termesztése
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 Út, autópálya építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91 Vízi létesítmény építése
43.11 Bontás
43.12 Építési terület előkészítése
43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.34 Festés, üvegezés
43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30 Kempingszolgáltatás
55.90 EGYÉB SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
56.29 Egyéb vendéglátás
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56.30 Italszolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.90 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
81.30 Zöldterület-kezelés
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
49.41 Közúti áruszállítás
2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító
okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármestert az alapító okiratot
módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges
egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2012. szeptember 29. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház alapító okiratának
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd
Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll három ingatlan a 3000 Hatvan,
Erzsébet tér 3. sz. alatti társasházban. Változási vázrajzok alapján korábbi testületi
határozatnak megfelelően lebontásra került a 3018/2/A/6 hrsz. alatti műhely. Ennek
megfelelően szükséges a társasház alapító okiratának módosítása a kialakult tényleges
helyzetnek megfelelően. Egy határozati javaslat van, mely szerint Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testülete az Erzsébet tér 3. sz. alatti társasház alapító okiratának
módosítását közös tulajdoni hányadú szavazatával támogatja és elfogadja a határozati javaslat
mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat rendelkezéseit.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati
javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
645/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház alapító okiratának módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti
társasház alapító okiratának – jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti – módosítását
115/277-ed közös tulajdoni hányadú szavazatával támogatja.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező, 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. szám
alatti társasház alapító okiratát módosító okiratot elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt
polgármestert a társasházi alapító okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő: 2012. szeptember 29. (okiratok Földhivatalhoz történő benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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8.

napirendi pont
Előterjesztés a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására
és
ártalmatlanítására
megkötött
közszolgáltatási
szerződés
megszüntetéséről és új közszolgáltatási szerződés megkötésére
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva ügyvéd
Hatvan Város Önkormányzata a települési szilárd hulladékszállítási és kezelési tevékenységet
jelenleg a Bio-Pannónia Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el. Ennek a
közszolgáltatási szerződésnek a lejárata 2013. december 31. napja. Ehhez a közszolgáltatási
szerződéshez kapcsolódóan két szerződés megkötésére került korábban sor, két bérleti
szerződés: az egyik a szelektív hulladékgyűjtő edényzet, a másik pedig a szelektív
hulladékgyűjtő autónak a bérlete. Ezek vonatkozásában a Bio-Pannónia Kft. az önkormányzat
részére a bérleti díjat már megfizette. Az önkormányzat és a Bio-Pannónia Kft. előzetesen
egyeztetéseket folytattak, ahol a Bio-Pannónia Kft. előadta, hogy tekintettel a megváltozott
gazdasági körülményekre, kifejezi azon szándékát, hogy hajlandó a közszolgáltatási szerződést
a lejáratot megelőzően közös megegyezéssel megszüntetni. Ahhoz, hogy ez a szerződés
megszüntetésre kerüljön, kell azonban egy új közszolgáltatóval is szerződést kötni, ez lenne a
Zrt., az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló társaság, így lehetőség van arra, hogy
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kerüljön sor a közszolgáltatási szerződés
megkötésére. Hat darab határozati javaslat van: az első határozati javaslat a közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szól. Ebben a határozati
javaslatban a képviselő-testület vállalja 372.222,- Ft visszatérítését a Bio-Pannónia Kft.-nek
bérleti díj jogcímén, valamint a közszolgáltató részére megfizet 871.656,- Ft-ot szintén bérleti díj
visszafizetése jogcímén az előbb említett két bérleti szerződésre tekintettel, hogy itt már a bérlet
díjat előzetesen az önkormányzat részére kifizették. A második határozati javaslatban Hatvan
Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy 2012. szeptember 30.
napjáig megfizet a Bio-Pannónia Kft. részére 8 MFt + ÁFA összeget 2012. évi időarányos
díjkompenzáció jogcímén. A harmadik határozati javaslatban Hatvan Város Önkormányzata a
Zrt. részére 18.756.122,- Ft összegű fejlesztési támogatást kíván nyújtani ezen közszolgáltatási
feladat beindítása céljából. A negyedik határozati javaslatban Hatvan Város Önkormányzata
tagi kölcsönként kíván nyújtani a Zrt. részére a feladat beindítására 5.400.000,- Ft összeget.
Ezen összeg visszafizetésének a napja: 2013. június 30-a. Az ötödik határozati javaslatban
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. szeptember 1. napjától
kezdődően 2017. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási
szerződést köt ezen feladat ellátására a Zrt.-vel. Fontos, hogy tekintettel arra, hogy az
engedélyezési eljárás még jelenleg folyamatban van, a szerződés hatálybalépésének időpontja
a hatósági engedélyek jogerőre emelkedését követő nap. A hatodik határozati javaslatban
pedig felkéri a Zrt. vezérigazgatóját az önkormányzat, hogy az új települési hulladékgyűjtés és szállítás üzletág beindításáról készítsen üzleti tervet és a szeptemberi rendes testületi ülésre
terjessze a képviselő-testület elé.
Marján János bizottsági tag
Ebből a pénzből meg tudjátok csinálni?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az a pénz gyakorlatilag a Bio-Pannónia Kft.-é. Tehát ez eszközök megvásárlására kapjuk, az
az 5,4 MFt tagi kölcsön az van arra, hogy igazából elindítsuk. Megnéztük azokat az autókat,
amiket a Bio-Pannónia Kft. használ, hát, megcsináljuk, ez a feladat.
Papp István bizottsági elnök
Van olyan, ami az önkormányzat tulajdonában van, ugye és a Bio-Pannónia Kft. bérli?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Igen, úgy volt, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Iroda felméri, mi felmértük azt is, javaslom a
darut – ugye ez a szelektíves autó – jól megnézni, mert nekünk azt mondták, hogy azt azonnali
hatállyal le kell állítani. Egyébként a többire is azt mondják, de a darunál nagyon körbe kell
nézni. El van görbülve a munkahenger rajta, nincsenek meg a biztonsági berendezések rajta,
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stb. Tehát ez úgy fog történni, hogy van egy jó szelektíves autója az önkormányzatnak, azt az
önkormányzattól fogjuk bérelni, kettő darab kukás autót megvásárolunk a Bio-Pannónia Kft.-től
ezen az átadott pénzeszközön, illetve egy konténeres autót és egyéb eszközöket is veszünk
még tőlük, ami szükséges ehhez. Gyakorlatilag az őáltaluk használt telephelyet fogjuk bérelni
egyelőre.
Marján János bizottsági tag
Az, ami kint van a 21-es mellett?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Igen, ők is bérlik csak. Mi azt fogjuk bérelni ugyanúgy. Az engedély beadásához szükség volt
egy olyan telephelyre, ami megfelel ennek a tevékenységnek és az megfelelt. Ha eddig
megfelelt, ezután is megfelelővé lehet tenni.
Marján János bizottsági tag
Többi önkormányzat?
Decsi Ferenc vezérigazgató
A többi önkormányzattal, miután itt azért felgyorsultak az események, én személy szerint nem
tárgyaltam, a polgármester úr jelezte nekik és szóban azt az ígéretet kapta vagy azt a pozitív
választ, hogy támogatni fogják, hogy a Zrt. végezze. Tehát a Bio-Pannónia Kft.-val az egyezség
arról is szól, nemcsak az eszközökről, hanem arról is, hogy átadja nekünk az ő „szerződött”
partnereit. Tehát gyakorlatilag megvesszük az „üzletet”. Ebbe benne van pl. az is, hogy egy
darabig a szomszédos településeken szolgáltatunk, de benne van az, hogy a közületekkel
kötött szerződést is átvállaljuk azon az áron, azokkal a feltételekkel. Tehát így gyorsabban ki
tud hátrálni, mint normál módon. Normál módon, azt hiszem általában 30 nap van az ő
szerződéseiben, viszont itt egyik napról a másikra fog megszűnni az ő tevékenysége ebben a
tekintetben.
Papp István elnök
De, itt a mi környékünkön.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Kerekharaszt, Hort, Zagyvaszántó és Heréd.
Papp István elnök
Lőrincivel mi van, mert ők vettek két gépet?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Lőrinci önállóan végzi a szemétgyűjtést.
Papp István elnök
De mégis be volt írva a társulásba, ezt nem értem.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Benne van a társulásban.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ez két különböző dolog. Az a jövő a társulás, ez meg a jelen, tehát az a középtávú jelen vagy
rövidtávú.
Papp István elnök
Lehet, hogy ők akarták csinálni.
Marján János bizottsági tag
És hová fogjátok szállítania szemetet?
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Decsi Ferenc vezérigazgató
Nem szállíthatjuk máshova, csak a hatvani átrakó állomásra, tehát azt az önkormányzat kijelöli
számunkra, az önkormányzatot pedig egy koncessziós szerződés köti. Tehát ebben nem
tudunk, itt ez egy kicsit ilyen sarkalatos pont, az árat viszont az átrakó állomás határozza meg.
Papp István bizottsági elnök
Az AVE?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Igen, tehát nekünk kötelező oda vinni, ez benne van az önkormányzati szerződés végén.
Papp István elnök
Egy tartományi cég, osztrák, akivel kötöttek itt a nagytudásúak szerződést.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Lehetne olcsóbb megoldást is találni.
Papp István elnök
Heves megye kötne mondjuk Bécs környékének a szemétszállítására.
Reméljük, hogy sikerülni fog.
A Zrt. majd innen végzi. Veszünk gépeket, németül tudó embereink vannak, megbeszéljük ott a
polgármesterrel Bécsben, hogy miénk legyen a cég. Milyen ügyesek, ugye? - és 25 évre
koncepció. Ez csak egy kis kitérő volt.
Marján János bizottsági tag
Abból az 5 MFt-ból mit lehet csinálni?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az 5 MFt azért kell, hogy a szolgáltatást elindítsuk, végül is ez a 18 MFt, az eszközök
megvásárlása megtörténik, az engedély beszerzése valamennyibe belekerül és az 5 MFt arra
kell, miután a Zrt. likvid helyzete nem a legtökéletesebb, ezért el kell indulni, mert csak egy
negyed év múlva jön ebből vissza a bevétel. Folyamatosan jön, tehát ez a negyedév. Az 5 MFt
mire elég konkrétan?
Marján János bizottsági tag
Arra elég a negyedévet lefinanszírozni?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nem. Ennek kb. a háromszorosa-négyszerese kell egy negyedév lefinanszírozásához. Ennyi
van. Akkor azt is elmondom, hogy miért 5,4 MFt a 20 MFt-nak az ÁFA-ja, amit kapunk annak az
ÁFA-ja, tehát ezt sem kapjuk meg egyből, hanem egy hónap múlva tudjuk visszaszerezni vagy
igényelni.
Marján János bizottsági tag
A bázis magyarul megint nem jól működik.
Kondek Zsolt képviselő
Innentől indul a szelektív szemétbegyűjtés?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nem, mi a Bio-Pannónia Kft.-nek a tevékenységét átvesszük, tehát mi ugyanazt fogjuk végezni,
mint a Bio-Pannónia Kft. A szelektív az egy másik, az egy társuláson keresztül, egy pályázaton
megvalósítandó, nagyobb lélegzetű tevékenység lenne, nyilván abba a Zrt. valahogy bele fog
majd a végén csordogálni, mert neki addigra lesz tapasztalata a szemétbegyűjtésben.
Kondek Zsolt képviselő
De abból már legalább valami pénzt tudtok termelni talán.
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Decsi Ferenc vezérigazgató
Melyikből?
Kondek Zsolt képviselő
Magából a szelektívek begyűjtéséből.
Decsi Ferenc vezérigazgató
A mostaniból vagy majd a jövőbeliből?
Kondek Zsolt képviselő
A mostaniból.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Elvileg van rá lehetőség, de nem látjuk igazán, tehát a közszolgáltatási szerződés szerint a BioPannónia Kft.-nek minden évben be kellett volna számolni a tevékenységéről, akárcsak a Zrt.nek. Mi nem találtunk egyetlenegy ilyen beszámolót sem, tehát teljesen sötétben tapogatózunk.
Azért ennél konkrétabb számokat tudunk, de azok nem hivatalosak.
Kondek Zsolt képviselő
Az iskolai beszállításnál 1 kg PET flakon 27,- Ft.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Azért nézd meg, hogy mennyi 1 kg PET flakon. Azért elég húzós. Készülünk arra, hogy azt is
ellássuk, nyilván azzal is számoltunk, tehát az üzleti terv készen van, tehát az, hogy
szeptemberre kell benyújtani, egy dolog. Nem vágunk bele úgy, hogy nincs üzleti tervünk, abba
van a szelektívvel kapcsolatban is.
Papp István elnök
Azért a szemétben van üzlet, reméljük, hogy úgy jön ki, hogy jó lesz minden. Nem véletlenül
kapcsolódnak a nagytudású külföldi cégek is, meg tartományok is ebbe az üzletbe.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Csak azon az oldalon van az üzlet, az a baj, ahol ők állnak.
Marján János bizottsági tag
Az a fő probléma, hogy a kinti cégnek kb. van egy olyan 2 milliárdos Euro-s vagyonkájuk és ők
abból eléggé szépen, tisztességesen tudják csinálni és megvenni azokat a dolgokat, amiket
meg kell venni. Mi meg elindítunk egy 5 MFt-os céget és majd azt reméljük tőlük, hogy majd
csinálnak nekünk 300 MFt-ost ebből, hát nem tudják megcsinálni, ahhoz pénz kell. A többi az,
csináljuk meg, kötelező, ez oké, át kellett venni.
Papp István elnök
Mert erre lehet pályázni, erre a fejlesztésre, Most nem nagy titkot mondok el, üzleti titkot se, de
nem állnak olyan jól, hogy ők ezt, jobb, hogyha most megcsináljuk, mint hogyha majd valami
történne velük és akkor ott várnánk, hogy valami legyen.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Már most a Bio-Pannónia Kft.-ről van szó, nem a Zrt.-ről.
Papp István elnök
Nem mondtam el semmi üzleti titkot, meg semmi titkot nem sértettem ezzel, amit mondtam.
Jobb, hogyha most lépünk ezzel, minthogyha megvárjuk, hogy majd lesz velük valami és utána
leshetünk, hogy mi lesz. Az is lehet, hogy a szemét a nyakunkon marad.
Marján János bizottsági tag
Hány évig van még szerződésünk?
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dr. Kovács Éva ügyvéd
2013. év vége.
Papp István elnök
Az AVE-nek?
dr. Kovács Éva ügyvéd
Nem, a Bio-Pannónia Kft.-nak.
Marján János bizottsági tag
Ez azért ésszerű ezt megcsinálni, nem azért, mert hogy
Papp István elnök
Hát ott más gondok is vannak.
Marján János bizottsági tag
Ki kellene írni valami más pályázatot erre, nem?
dr. Kovács Éva ügyvéd
Közbeszerzést kell kiírni, kivéve, hogyha kijelölés útján, saját céggel meg tudja kötni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
De ez nem ilyen egyszerű. 2013. december 31-ig van neki szerződése, csak lesz egy változás
2013. január 1-jével, amit még nem lehet tudni, csak a tervezetet lehet látni.
dr. Kovács Éva ügyvéd
A hulladékgazdálkodási törvény is.
Marján János bizottsági tag
Az is?
Decsi Ferenc vezérigazgató
És az az 51%. Tehát a meglévő formában, ha elfogadják a törvényt, a meglévő formában
úgysem mehetett volna tovább januárnál. A kérdés az, hogy januárig bírta volna-e vagy bírta
volna-e szeptember végéig.
Papp István elnök
És itt jön be az, hogy a szállító cégek, meg akik kötöttek 25 évre, azokkal hogy lehet majd
megegyezni azon, hogy ne érvényesítsék az elmaradt haszon elvét ezzel a törvénnyel
kapcsolatosan, mert azt jelenti, hogy visszamennek Bécsbe.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az veszteség, tehát a bécsi bíróságon biztos, hogy elveszíti.
Papp István elnök
Visszamennek Bécsbe, majd ott.
Decsi Ferenc vezérigazgató
A bécsi az a legrosszabb Európában, tehát ott biztos vesztés.
Papp István elnök
Erre azért majd, ha megjön a törvény, pályázni lehet emiatt.
Marján János bizottsági tag
Szerintem kevés pénz.
Papp István elnök
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Az a pénz majd egyszer terem, az úgy szokott lenni. El kell indulni valahonnan, a vállalkozást el
kell indítani és aztán vagy sikerül, vagy nem, de ez inkább fog sikerülni, mert társulás.
Marján János bizottsági tag
Finanszíroztunk már ilyen cégeket, nem egyet, nem kettőt, működtek-működtek, aztán
felszámoltuk.
Papp István elnök
Még mindig jobb, hogyha magunknak csinálunk egy ilyet, minthogyha valaki megint idejön
majd. Háromszor annyiért akarja adni a szemetet.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az első határozati
javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
646/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és új
közszolgáltatási szerződés megkötésére szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testülete akként dönt, hogy a Bio-Pannónia Kft.-vel
(cg.száma: 10-09-023367, székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 2005. augusztus 28.
napján települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására megkötött
közszolgáltatási szerződést valamint a 2005. április 20. napján kötött szelektív gyűjtőedények
bérletére kötött bérleti szerződést, a 2005. április 30. napján kötött bérleti szerződést - melynek
tárgyát az UNIPORM F 18 szelektív hulladékgyűjtő gépjármű képezi - a jelen határozat
mellékletét képző okiratban foglaltak szerint 2012. augusztus 31. napjával
közös
megegyezéssel megszünteti.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a közszolgáltató részére megfizet 372.222.-Ft-ot bérleti díj
visszatérítés jogcímén, mely összeg a közszolgáltatót a szelektív gyűjtőedények bérlete
tárgyában megkötött szerződés alapján – annak lejárata előtti megszüntetés miatt - illet meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti jogviszony alapján már megfizetett
általános forgalmi adó arányos része visszaigénylése iránt járjon el a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a közszolgáltató részére megfizet 871.656.-Ft-ot bérleti díj
visszatérítés jogcímén, mely összeg a közszolgáltatót az UNIPORM F 18 típusú szelektív
gyűjtő gépjármű bérlete tárgyában megkötött szerződés alapján – annak lejárata előtti
megszüntetés miatt - illeti meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti jogviszony alapján már megfizetett
általános forgalmi adó arányos része visszaigénylése iránt járjon el a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál.
A bérleti díj visszatérítés fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.
(II.15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Hulladékszállítási Kft.
alapításához törzstőke biztosítása” költséghelyen rendelkezésre áll..
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező
közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a határozat mellékelt képező közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat
aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 31. (aláírásra)
2012. szeptember 30. (bérleti díj visszatérítés kifizetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői és a Gazdálkodási Iroda útján
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Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
647/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és új
közszolgáltatási szerződés megkötésére szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 2012.
szeptember 30. napjáig megfizet Bio-Pannónia Kft. részére 8.000.000,-Ft + 27 % Áfa összeget
2012. évi időarányos díjkompenzáció jogcímén.
A díjkompenzáció fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
szóló 7/2012. (II.15.) rendelet a felhalmozási kiadások között a „Bástya úti parkoló építése”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
648/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és új
közszolgáltatási szerződés megkötésére szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testülete akként dönt, hogy átad az általa alapított
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ( 3000 Hatvan, Szepes B.u.2.) részére
18.756.122.-Ft, azaz Tizennyolcmillió-hétszázötvenhatezeregyszázhuszonkettőezer forint
összeget fejlesztési támogatás jogcímén a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása,
ártalmatlanítása közszolgáltatási feladatok beindítása céljából. A Képviselő–testület felkéri a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatban megjelölt
feladat beindításáról legkésőbb 2012. november 29. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező
pénzátadási megállapodás aláírására. A támogatás fedezete Hatvan Város Önkormányzata
2012. évi költségvetéséről
szóló 7/2012. (II.15.) rendelet a felhalmozási kiadások között a „Hulladékszállítási Kft.
alapításához törzstőke biztosítása” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. augusztus 31. (pénzátadási megállapodás aláírására és a támogatás
nyújtására)
2012. november 29. ( a tájékoztatás megtételére )
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója ( a tájékoztatásra
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Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
649/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és új
közszolgáltatási szerződés megkötésére szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testülete akként dönt, hogy Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (3000 Hatvan, Szepes B.u.2.) részére 5.400.000.Ft. összegű tagi kölcsönt nyújt, a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és
ártalmatlanítása közfeladat beindítása céljából 2012. augusztus 31. napjától 2013. június 30.
napjáig terjedő határozott időre.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen előterjesztés
mellékletét képező tagi kölcsönszerződés aláírására.
A kölcsön fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
szóló 7/2012. (II.15.) rendelet működési hitel előirányzatán rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. augusztus 31. (aláírásra és a kölcsön folyósítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői és a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
650/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és új
közszolgáltatási szerződés megkötésére szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testülete akként dönt, hogy Hatvani Hatvan Város
Önkormányzata úgy dönt, hogy 2012. szeptember 1. napjától kezdődően 2017. augusztus 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt az általa alapított és
kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (3000
Hatvan, Szepes B.u.2.) a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és
ártalmatlanítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen előterjesztés
mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 31. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A hatodik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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651/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és új
közszolgáltatási szerződés megkötésére szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata felkéri a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
vezérigazgatóját, hogy az új települési hulladék gyűjtés és szállítás üzletág beindításáról
készítsen üzleti tervet, melyet terjesszen a Képviselő-testület 2012. szeptemberi rendes
ülésére.
Határidő: 2012. szeptember 27.
Felelős: Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója

9. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 0532. hrsz.-ú és a hatvani 0536/1. hrsz-ú, (volt honvédségi
laktanya és gyakorlótér) ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Komendáné Nagy Márta aljegyző
2000. augusztus 31-én döntött a képviselő-testület arról, hogy a laktanya területét, ezt a 0532
és 0536/1 hrsz.-ú ingatlant kereskedelmi ipartelepítés, lakásépítés céljából értékesíti.
Mindannyian tudjuk, hogy ez a szerződés nem valósult meg, ezért a képviselő-testület ezen
határozatában felhatalmazná a polgármester urat arra, hogy kezdjen tárgyalásokat, milyen
szándékuk van a jövőben erre vonatkozóan. Amennyiben ezek a tárgyalások meghiúsulnak
vagy elzárkóznak a fejlesztés elől, akkor elsősorban peren kívül, ha ez nem sikerül, akkor peres
úton érvényesíteni kell.
Marján János bitzottsági tag
Pont egy évvel ezelőtt beszélgettünk ugyanerről a témáról bizottsági ülésen és akkor én úgy
emlékszem, hogy született egy ilyen döntés.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Nem valósult meg semmi.
Marján János bizottsági tag
Én már azt hittem, hogy azért fogunk erről tárgyalni, hogy most akkor visszavesszük.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Fel kell gyorsítani újra az eseményeket, most már nincs tovább mire várni.
Marján János bizottsági tag
Ha megnézitek, ott semmi nincs rekultiválva, semmi nincs megcsinálva. Ez az a cég, akit
majdnem megfinanszíroztunk, csak éppen ki is zártunk előtte.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati javaslatot
feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
652/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0532 hrsz.-ú és a hatvani 0536/1. hrsz.-ú (volt honvédségi laktanya és
gyakorlótér) ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését
a hatvani 0532. hrsz-ú és a hatvani 0536/1. hrsz-ú ingatlanok állapotáról. A Képviselő-testület
egyetért azzal, hogy az ingatlanok helyzetét rendezni szükséges. Ezért a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ingatlan tulajdonosaival soron kívül vegye fel a
kapcsolatot, és tájékozódjon arról, hogy a tervezett beruházásokat egészben, vagy részben
meg kívánják-e valósítani, avagy az ingatlanokat milyen célra kívánják hasznosítani.
Amennyiben a tulajdonosok a fejlesztések elől elzárkóznak, vagy a tárgyalások meghiúsulnak,
úgy a polgármester elsődlegesen peren kívül, másodlagosan akár peres eljárás útján
intézkedjen az eredeti állapot visszaállítása iránt. Ekörben a polgármester érvényesítse az
önkormányzattal szemben fennálló adótartozást és egyéb – a szerződés nem teljesítése miatt az önkormányzat oldalán felmerült kárt is.
Határidő:

- az egyeztetések megkezdésére: 2012. szeptember 15.
- felszólításra mely az eredeti állapot visszaállításáról szól eredménytelen
egyeztetés esetén: 2012. október 15.
- perindításra: 2012. november 15.
- a Képviselő-testület tájékoztatására: 2012. december 13.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

10. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez
társulási megállapodás elfogadása tárgyában
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István elnök
Erről beszéltem, hogy ilyenkor lehet pályázni majd, mikor ez megtörténik.
dr. Kovács Éva ügyvéd
A Környezet és Energia Operatív Program keretében megjelent a Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázati kiírás. Az önkormányzat korábbi
testületi határozatával áprilisban már döntött arról, hogy részt kíván venni a KEOP-7.1.1/9-11
kódszámú pályázaton. Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Heréd, Nagykökényes, Jászfényszaru,
Boldog, Apc, Zagyvaszántó, Csány, Kerekharaszt települések önkormányzataival
együttműködve. Ezen pályázat előkészítése érdekében szerződést kötött az Élő-hely 2004 Kft.vel. Egyeztetéseket folytatott Hatvan Város Önkormányzata a Nemzeti Környezetvédelmi
Nonprofit Kft.-vel, mint közreműködő szervezettel, ahol azt a tájékoztatást kapta az
önkormányzat, hogy a pályázati kiírás, nem amiben az önkormányzat részt kívánt venni ezt a
kétfordulós, hanem az egyfordulós, a KEOP-1.1.1/B/10-11, két módosítást is végre fognak rajta
hajtani, egyrészről a pályázat intenzitása magasabb lesz, tehát jobban támogatott lesz,
másrészről pedig a min. 100.000 fő kikerül a pályázati csomagból, tehát ettől kevesebb lakossal
is lehet majd a pályázaton részt venni. Az előzetes felmérések szerint a projekt
megvalósíthatósága és fenntarthatósága szempontjából a lakosságszámot illetően 35.000 fő az
ideális, ezért célszerű Hatvan városnak más önkormányzatokkal társulnia. A társulásnak a
jogszabályi alapjai egyrészről Magyarország alaptörvényének 32. cikkelye, másrészről az
önkormányzati törvény. Ezzel kapcsolatban hét határozati javaslat van. Az első határozati
javaslat, hogy a korábbi határozatok hatályon kívül helyezésre kerülnek, mert a pályázat
azonosítója más és így más pályázatra vonatkozóan kell majd megkötni a megbízási
szerződést is az Élő-hely 2004 Kft.-vel vagy mással. Ennek a szerződésnek a megkötésére
majd a társulás lesz jogosult, illetve neki kell majd megkötni, hogy a pályázatból elszámolható
legyen ez a költség. A második határozati javaslatban Hatvan Város Önkormányzata Képviselő476

testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-1.1.1/B/10-11. kódszámú pályázatra. A harmadik
határozati javaslat, hogy a pályázat benyújtása érdekében Magyarország alaptörvénye, Ötv. és
a társulási törvény alapján Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás néven létrejövő jogi személyiségű társuláshoz kíván csatlakozni Hatvan
Város Önkormányzata, a társulási megállapodás rendelkezéseit elfogadja és ezt magára nézve
kötelezőnek ismeri el. A negyedik határozati javaslatban Hatvan Város Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Társulási Tanácsban Hatvan Város Önkormányzatát
Hatvan város polgármestere képviseli. Az ötödik határozati javaslatban a Felügyelő Bizottság
tagjának Hargitai Katalin 3000 Hatvan, Kertész u. 5. sz. alatti lakost delegálja Hatvan város. A
hatodik határozati javaslatban Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanácsban Hatvan Város Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében döntési jogkörrel rendelkezzen, de csak azokban a kérdésekben,
amit a képviselő-testület a Társulási Tanácsra ruház át az SZMSZ-e szerint. Ehhez az SZMSZnek a módosítása szükséges. A hetedik határozati javaslat, hogy a társulás, mint költségvetési
szerv vezetőjéül Kuruczné Kiss Piroska, Wesselényi utca 34. sz. alatti lakost bízza meg.
Marján János bizottsági tag
Beszélgettük, hogy hol lesz?
dr. Kovács Éva ügyvéd
Igen, ez összesen 14 település, tehát a társulás akkor fog létrejönni, ha a 14 településnek a
képviselő-testületei ezt a társulási megállapodást ebben a formában elfogadják és jóváhagyják.
Marján János bizottsági tag
35.000 fő a mérvadó, nem?
dr. Kovács Éva ügyvéd
35.000 fő igen, tehát az a minimum, amennyinek lenni kell és az előzetes egyeztetések alapján,
akik a pályázaton részt kívánnak venni, mert a korábbi pályázathoz felmérésre kerültek az
igények, hogy mely települések ezek és hogy ők a pályázat keretében mit kívánnak
megvalósítani, így ez a 14 település szándékozott.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, az első határozati
javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
653/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet Operatív Program KEOP1.1.1/B/10-11
pályázat
a
Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási megállapodás elfogadása
tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 262/2012. (IV.26.) számú és a 264/2012.
(IV.26.) számú határozatát 2012. augusztus 30. napjával hatályon kívüli helyezi.
Határidő: azonnal (átvezetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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654/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet Operatív Program KEOP1.1.1/B/10-11
pályázat
a
Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási megállapodás elfogadása
tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Környezet és
Energia Operatív Program keretében kiírásra került Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése című KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú pályázatra.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
655/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet Operatív Program KEOP1.1.1/B/10-11
pályázat
a
Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási megállapodás elfogadása
tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázat benyújtása
érdekében Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében foglaltak,
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
Törvény 16-18. §-ai alapján a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás néven létrejövő, jogi személyiségű társuláshoz kíván csatlakozni.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jelen határozat mellékletét képező társulási
megállapodását elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét a megállapodás aláírására és a Magyar Államkincstárnál történő
nyilvántartásba vételi eljárási cselekmények megtételére, valamint a fenti pályázattal
kapcsolatos valamennyi ügyintézés tekintetében Hatvan Város Önkormányzata képviseletére.
Határidő: 2012. augusztus 31. (a társulási megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
656/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet Operatív Program KEOP1.1.1/B/10-11
pályázat
a
Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási megállapodás elfogadása
tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsában Hatvan
Város Önkormányzatát Hatvan város polgármestere képviseli.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere
Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
657/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet Operatív Program KEOP1.1.1/B/10-11
pályázat
a
Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási megállapodás elfogadása
tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsági tagjának Hargitai
Katalin 3000 Hatvan, Kertész utca 5. szám alatti lakost delegálja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere
Papp István bizottsági elnök
A hatodik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
658/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet Operatív Program KEOP1.1.1/B/10-11
pályázat
a
Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási megállapodás elfogadása
tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
Társulási Tanácsában a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselőtestület, valamint szerve szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskör gyakorlása során a Társulással
kapcsolatos szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere
Papp István bizottsági elnök
A hetedik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
659/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet Operatív Program KEOP1.1.1/B/10-11
pályázat
a
Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási megállapodás elfogadása
tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás költségvetési szervének vezetőjéül
Kuruczné Kiss Piroska sz. Kiss Piroska 3000 Hatvan, Wesselényi utca 34. szám alatti lakost
bízza meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere

11. napirendi pont
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ez a babakötvény, amit 18 éves korukban megkapnak kamatostul majd.
Papp István elnök
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 következő határozatot hozta:
660/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 3. §-a alapján
Telek Nadin Nina, Bucsu Dániel, Gubik Luca, Tóth Botond Ákos, Banya Zoé, Forgó
Bence, Balogh Bence, Pataki Máté, Smid Dávid, Magyar Sára, Magyar Janka, Gulyás
Botond Kálmán, Iványos Botond Kristóf, Kapás Emília, Mitzki Nóra gyermekeket
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének
betöltése napjától vehet igénybe;
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 600.000,- Ft – azaz
hatszázezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló
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7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban
szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.
Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés lakáscélú helyi támogatások behajtásával kapcsolatos költségek
pénzügyi fedezetének biztosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt arról van szó, hogy van 3,5 MFt, amit be kellene szednünk és egy bizonyos összeget. 3,5
MFt-ról van szó és ennek az eljárási díja 145.000,- Ft és egy 300.000,- Ft-os keretösszeget az
általános tartalék terhére biztosítunk erre az ügyre.
Papp István elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, ezért a határozati
javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
661/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a lakáscélú helyi támogatások behajtásával kapcsolatos költségek pénzügyi
fedezetének biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a lakáscélú helyi támogatások behajtásával kapcsolatos
költségek fedezetére 300.000 Ft összeget Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.
15.) önkormányzati rendeletében szereplő általános tartalékalap terhére biztosít.

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási iroda útján

13. napirendi pont
Előterjesztés a „Felszabadulási Emlékmű” áthelyezéséhez kapcsolódó exhumálási
munkákról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt az orosz föderáció 69 személy földi maradványairól beszél és itt három árajánlatot kértünk be
és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. nyerte meg 748 MFt összegben. Ez
kötelező, ez benne volt eleve a múltkori tervezetünkbe.
Marján János bizottsági tag
Ti végzitek?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Hogyne. Temetkezést, sírásást meg exhumálást. Rátemetünk. Ez csak annyira van kibővítve,
hogy zsákba is kell tenni.
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Papp István elnök
A hadikórház nem ott volt, ahol a régi mozi volt. Ott volt egy hadikórház.
Fritsch Márta főépítész
A kastélyban működött, nem?
Papp István elnök
De a háború alatt ott is volt valami.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati
javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
662/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Felszabadulási Emlékmű” áthelyezéséhez kapcsolódó exhumálási munkákról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér déli térrészén található
„Felszabadulási Emlékműnek” az Óhatvani Köztemetőbe történő áthelyezéséhez kapcsolódó
exhumálási munkák elvégzésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 748.200 Ft összegben.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „felszabadulási
emlékmű” áthelyezése költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. szeptember 25. (szerződés megkötésére)
Felelős: Szinyei András alpolgármester a főépítész útján

14. napirendi pont
Előterjesztés a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
A rendelet módosítása az eddigi szabályozás szerint október 1-től április 30-ig lehet száraz
avart és kerti hulladékot égetni. Amennyiben az illetékes szakminisztérium tűzgyújtási tilalmat
erre az időszakra nem rendel el, az úgy változna, hogy szeptember 1-től van erre lehetőség
ugyanúgy április 30-ig ugyanolyan időintervallumban hétfőn és pénteken 9-től 18 óráig.
Papp István bizottság elnök
Október 31-ig van most az országos tilalom, ugye?
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Visszavonásig van az országos tűzgyújtási tilalom. Nekünk volt eddig a szabályozásunk úgy,
hogy október 1-ig nem lehetett gyújtani, most már szeptember 1-ig nem lehet, szeptember 1-től
lehet, de amennyiben országos van, ez általában mindig ad-hoc jellegű és most a szakminiszter
rendelte el, visszavonásig, most a héten.
Papp István elnök
Tehát most akkor tűzgyújtási tilalom van.
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dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Most abszolút az van, nálunk egyébként sem lehetne gyújtani, de ha lehet majd országosan,
akkor most már nálunk szeptember 1-től lehetséges.
Papp István elnök
Októberben olyan füst lesz a városban, hogy nem fogunk látni.
Marján János bizottsági tag
Sose értem ezt a 2.§-t.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Azért, mert az Alkotmánybíróság ezt kifogásolta, hogy módosító rendelet ne legyen hatályban,
így beépül az eredeti rendeletbe és ez egy módosító és azért kell hatályon kívül helyezni. Utána
él az alaprendeletben.
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Tehát párhuzamosan nem lehet két jogszabály, ami ugyanarról rendelkezik hatályba lévő, ezt
jelenti és az beleépül egységes szerkezetbe, de akkor ezt párhuzamosan nem lehetne, ezért
van az, hogy hatályát veszti.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendelettervezetet szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
663/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.

15. napirendi pont
Előterjesztés felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Ez egy új rendelet lenne. Lényegében évente legfeljebb 5 hallgató kapcsolódhatna az ösztöndíj
programba. Résztvevő hallgatók létszáma legfeljebb 25 fő lehet. A támogatott hallgatók a
képzéstől függően legfeljebb 10 féléven keresztül, egy félévben legfeljebb 5 hónapra havi
25.000,- Ft-os ösztöndíjat kapnak. Ez a lényeg, egyébként hatvani állandó lakóhellyel kell
rendelkezni mindenképpen a pályázónak és az is feltétel, hogy az egyetem elvégzését
követően Hatvanban létesítsen munkaviszonyt.
Papp István bizottsági elnök
Volt olyan kifogás, Oroszlán Lajosné képviselő asszony tett fel olyat, hogy nincs meghatározva,
hogy valakinek milyen az anyagi háttere, de itt nem arról van szó, hanem arról, hogy
szakemberhiány, egyebek.
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
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Inkább a szakemberhiány. Eddig viszonylag magas átlagot határoztunk meg, 3,4 a felsőoktatási
intézményben. A szociálisan rászorulóknak lényegében ott a Bursa Hungarica, a támogatás az
inkább értékteremtés, értékmegtartás.
Papp István elnök
Van olyan orvostanhallgató, akit felvettek és nem állnak úgy jól, volt is bent itt és felvették nem
fizetősre, tehát okos, értelmes és anyagilag nem állnak jól és az is segítség.
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Az államilag finanszírozott meg költségtérítést is ugyanúgy, éppen azért, mert beszűkült az
államilag finanszírozott, éppen ezért hagyta meg azt az önkormányzat a tervezetben, hogy a
költségtérítéses is pályázhat.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
664/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló új
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási intézményben tanulók
ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet keretében az
ösztöndíjpályázat 2012. évi pénzügyi fedezetére 500.000.-Ft. pénzügyi forrást biztosít a Hatvan
város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben
meghatározott általános tartalékkeret terhére.
Az ösztöndíjpályázat pénzügyi forrását az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében
tervezni kell.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A rendelettervezetet szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
665/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló új
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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16. napirendi pont
Előterjesztés
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Ez is közvetlenül hozzá kapcsolódik, hiszen polgármesteri hatáskört érint, hiszen bíráló
munkacsoport ajánlását veszi figyelembe a polgármester és köt szerződést a tanulókkal.
Egyébként még szükséges az SZMSZ módosítása többek között a Szociális és Lakásügyi
Bizottság hatáskörének bővülése miatt, egyrészről a lakások és helyiségek bérletét és
elidegenítését szolgáló rendelet nyomán, okán, valamint a társulással kapcsolatban, ami már itt
napirenden volt szintén, emiatt is szükséges az SZMSZ-t módosítani.
Papp István bizottsági elnök
Azokat bele kell tenni nekünk az SZMSZ-be, amiben változás történt.
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Hatvan és környéke települési szilárd hulladék-gazdálkodás fejlesztési társulás. Ezek képezik
az alapját.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az
előterjesztés elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
666/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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.

17. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
igazgatójáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István elnök
Az újhatvani Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola szeptember 1-től
a Váci Egyházmegyéhez fog tartozni és Fehér Józsefné megbízatása visszavonásra kerül
augusztus 31. napjával. Erről van szó. A közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, az egyház
veszi át és az egyház szabadon dönt, hogy milyen igazgatót és milyen tanárokat alkalmaz a
saját intézményében, sőt még a tankönyvet is nem a tankönyvlistáról kell rendelje, úgy
gondolja, hogy saját maga fejleszti ki saját iskoláiba a könyvet, ha a törvény engedélyezi neki.
Ilyen is, ahogy régen volt a partikuláris rendszer, iskolák: Debrecen, Pápa környékén saját
magukat látták el anno. Ez nem most volt már, hanem a reformáció után.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következő határozatot hozta:
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667/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola igazgatójáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.) igazgatói
(magasabb vezetői) feladatainak ellátására 2012. július 2. napjától határozott időre megbízott
Fehér Józsefné megbízatását 2012. augusztus 31. napjával visszavonja, továbbá
közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti.
Határidő: 2012. szeptember 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

18. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb
vezető) pályázatának elbírálásáról
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Még az önkormányzat döntésén alapul a pályázatok kiírása. Itt több pályázó volt, amelyből
három volt a pályázati kiírásnak megfelelő és itt is volt egy külön szakmai bíráló bizottság, egy
vélemény, amely alapján végül is a képviselő-testület dönt. Ez alapján dr. Ozsváth Gábor
Dániel, akit javaslunk a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatójának kinevezni. Itt
van két határozati javaslat, az első arról szól, hogy a jelenlegi, a határozott idejű megbízással
rendelkező Szilasi Ágotának 2012. augusztus 31. napjáig meg kell szüntetni, a második
határozati javaslat pedig dr. Ozsváth Gábor Dániel megbízásáról szól.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
668/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezető)
pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával
határozott időre részmunkaidőben (heti 20 óra) 2012. június 1-jétől a pályázati kiírás
elbírálásának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2012. augusztus 31. napjáig megbízott
Halászné Szilasi Ágota részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyát igazgatói megbízatásának
lejártával egy időben, 2012. augusztus 31. napjával megszünteti.
Határidő: 2012. szeptember 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
669/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezető)
pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói (magasabb vezetői)
feladatainak ellátásával 2012. szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig tartó
határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakör létesítése mellett Dr.
Ozsváth Gábor Dánielt bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint
állapítja meg:
•

a J fizetési osztály 6 fizetési fokozat garantált illetménye: 210.120,- Ft

•

további szakképesítés elismerésével összefüggő illetménynövekedés
(Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján): 21.012,- Ft

•

nyelvvizsgapótlék: középfokú komplex (50%) 10.000,- Ft

•

felsőfokú komplex (100%) 20.000,- Ft

•

összesen: 261.132,- Ft

•

összesen kerekítve: 261.100,- Ft

•

garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 8.900,- Ft

•

magasabb vezetői pótlék (150%): 30.000,- Ft

•

mindösszesen: 300.000,- Ft

Határidő: 2012. szeptember 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

19. napirendi pont
Előterjesztés a 2012-2013. nevelési év, tanév indításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Már 2012. június 28-án döntött a képviselő-testület a munkaterv szerint a 2012/2013. tanév
indításának előkészítéséről. Időközben két igény beérkezett, egyrészről az 5. sz. Általános
Iskolából, másrészről pedig a Kodály Zoltán Általános Iskolából és lényegében az ő
kérelmüknek megfelelően szólnak a határozati javaslatok is. Tehát egy pedagógus álláshely
megszüntetését indítványozza az 5. sz. Általános Iskola, mivel három csoportban is meg tudja
oldani a napközis csoportok számát a négy napközis csoport helyett. A második pedig, hogy 8.
évfolyamon a Kodály Zoltán Általános Iskola egy tanulócsoport helyett két tanulócsoportot indít,
így 15-ről 16-ra emelkedik, és ezzel együtt 17 óra/hét fenntartói többletóra biztosítását kéri.
Lényegében erről szól a második határozati javaslat.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
670/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2012-2013. nevelési év, tanév indításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5. Sz. Általános Iskolában (székhely: 3000
Hatvan, Szabadság út 13.) a 2012-2013. tanévre vonatkozóan 3 csoportban határozza meg a
napközis csoportok számát, és 2012. szeptember 1. napjától 24 pedagógus álláshely helyett 23
pedagógus álláshelyet engedélyez.
Határidő: 2012. augusztus 31. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
671/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2012-2013. nevelési év, tanév indításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskolában
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a magasabb színvonalú nevelő-oktató munka,
a sikeres és hatékony középiskolai felvételire való felkészítés érdekében a 2012-2013. tanévre
vonatkozóan a 8. évfolyamon 2 tanulócsoport indítását engedélyezi, és egyetért azzal, hogy
2012. szeptember 1. napjától heti 17 fenntartói többletóraszám kerüljön biztosításra, amelyre a
képviselő-testület a 2012. gazdasági évben 345.440,-Ft pénzügyi fedezetet biztosít, melynek
fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalékból kerül átcsoportosításra.
Határidő: 2012. augusztus 31. (a határozat megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján

20. napirendi pont
Előterjesztés az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló szándéknyilatkozatról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
A köznevelési törvényt módosította a 2012. évi CXXIV. törvény., melynek alapján 2012. évbe
szeptember 30.-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak és 2012.
október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől 3000 fő
lakosságszám feletti település esetén a működtetést nem képes vállalni.
Ettől függetlenül Hatvan város fontosnak tartja, hogy nyilatkozzon és kifejezze azt, hogy képes
lesz a működtetést vállalni. Ezt tartalmazza határozati javaslat.
Papp István bizottsági elnök
A munkabéren kívül, mert az számomra sem volt igazán egyértelmű
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dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
A harmadik bekezdés tartalmazza, hogy melyek a működtető feladatai.
Papp István bizottsági elnök
Tehát a munkabért a kincstár fizeti, kivéve a technikai dolgozókét. De igazán még nincs
kidolgozva, hogy konkrétan ez, hogy lesz. A lényeg, hogy a többit pedig mi vállaljuk, nyilván
nagyobb beleszólásunk is lesz a dolgokba. Személyi jövedelemadót meg egyebeket nem
vesznek el tőlünk.
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Tegnap felmerült jogi bizottsági ülésen, hogy a zeneiskola miért nincs benne. Azóta kiderült,
hogy zeneiskolát is bele kell venni, de az előterjesztés nem tartalmazza.
Papp István bizottsági elnök
Tehát a zeneiskolát is bele kell vegyük? A zeneiskola az állami.
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Ma reggel beszéltem a Ballagó Zoltán úrral a Heves Megyei Kormányhivataltól. A DISZI-vel
kapcsolatosan beszéltem vele, hogy a DISZI nem tartozik bele, de ő is megerősített a
zeneiskolával kapcsolatosan. Meg van határozva, hogy a szakképzési törvény által
meghatározott szakképző iskola kivételével, ezt megfordítva, a zeneiskola nem szakképző
iskola, nem tartalmazza, ezért a zeneiskolát is bele kell venni, hogy a működtetését vállaljuk.
Módosító indítvány szükséges.
Papp István bizottsági elnök
Az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló szándéknyilatkozatról szóló előterjesztéssel
kapcsolatosan az alábbi
módosító indítványt
teszem
A Határozati javaslat szövegében az iskolák felsorolása egészüljön ki a „Kocsis Albert
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 36.)”
szövegrésszel.
Ez azt jelenti, hogy nem adunk át egyetlen intézményt sem, hanem megtartjuk. A szakképzés
az más, mert regionális szakképző központok jönnek létre. Nem lesznek párhuzamos képzések
meg egyebek.
Papp István bizottsági elnök
Kérte a módosító indítvány elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
672/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az iskolák működtetésének
átvállalásáról szóló szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést, és az előterjesztéshez az alábbi
módosító indítványt
teszi:
A Határozati javaslat szövegében az iskolák felsorolása egészüljön ki a „Kocsis Albert
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 36.)”
szövegrésszel.
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Határidő: 2012. augusztus 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
673/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az iskolák működtetésének
átvállalásáról szóló szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot
–a módosító indítvány figyelembe vételével – elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő
tanévtől az 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.), a Kodály Zoltán
Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), a Kossuth Lajos Általános Iskola (3000
Hatvan, Kossuth tér 1.), a Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.),
és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.)
működtetését képes az államtól átvállalni.
Határidő: 2012. szeptember 7. (a nyilatkozat megküldésére tájékoztatás céljából az állami
intézményfenntartó központnak)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

21. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A költségvetési rendeletmódosítás az államháztartási törvénynek megfelelően elkészült. Itt a két
hónap, tehát április 30-tól június 30-ig történő változásokat vezettük keresztül bevételi és
kiadási oldalon egyaránt. A bevételek és a kiadások is 267.648 MFt-tal növekedett. Itt nagy
tételként jelentkezik az államtól kapott ÖNHIKI támogatás, ami 106.741 eFt, amellyel a
működési hiányunkat tudtuk csökkenteni. Az intézményekkel is átnéztük a saját
költségvetésüket, a saját hatáskörű esetleges többletbevételek vagy átcsoportosítások a
rendeletben átvezetésre kerültek.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta az
előterjesztés elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
674/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
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rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

22. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi
teljesítéséről
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Az előbb elfogadott rendeletmódosításban már benne voltak a módosított előirányzatok. Ahhoz
képest a teljesítések bevételi oldalon 56,6%-ban, kiadási oldalon 45,4%-ban teljesültek. Én úgy
gondolom, ez az időarányosnak megfelelt, a bevételi oldalunkat reméljük, év végéig tudjuk
teljesíteni, itt a megyei önkormányzattal kapcsolatban volt egy nagyarányú áthozott
kötelezettsége a megyei önkormányzatnak, azt sikerült, jóváírták, 110 MFt-ot utaltak a
számlánkra. Az ÖNHIKI pályázattal is a működési hiányunkat tudtuk csökkenteni, így az I.
félévben a likviditásban márciustól eltekintve nem volt probléma, tehát azzal a folyószámlahitel
kerettel márciuson kívül nem kellett élnünk. A folyószámlahitel igénybevételünk, most
szeptemberben megint az adóbevételek teljesülésével ez megint kitolódhat. Az, hogy mondjuk
év végéig az adóbevételek, mert az egy kicsit olyan, hogy a számításaink bejönnek-e, az majd
december végén tudjuk teljes egészében megmondani, hogy azt a bevételt, amit beterveztünk
az előző évihez képest tudjuk-e teljesíteni. Annak reméljük, hogy megvan az esélye, mert az
adófeltöltéssel számoltunk ebben a költségvetési rendeletben, de a tavalyit próbáltuk
megcélozni, hogy azok a cégek fogják teljesíteni az adófeltöltésüket, akik tavaly is teljesítették,
de ez szeptember végén fog bebizonyosodni. A kiadási oldalon a működésre 50%-os a
teljesítésünk, itt ha az intézményeket nézzük, ott a legkritikusabb a dologi kiadások. Én úgy
gondolom, hogy a II. félévben tudják tartani, ugyanis a közüzemi számlák közül főleg a
gázszámlákat, ha nézzük, azok zömében az I. félévben teljesülnek. A felhalmozási kiadásokban
mutatkozik nagyobb lemaradás, itt a kiadások többnyire a II. félévben fognak teljesülni, sőt lesz
olyan, ami előirányzat be van állítva, de a következő évre is át fog húzódni.
A könyvvizsgáló úrnak a jelentése megérkezett, ezután fog még felkerülni a honlapra.
Gulyás Csaba könyvvizsgáló
Az I. féléves beszámolóval kapcsolatban helyszíni vizsgálatokat is végeztünk. Ez két részre
bontható: egyik a tavalyi könyvvizsgálói jelentés észrevételeinek a korrigálásával kezdődött,
illetve egy pénztári bankellenőrzéssel folytatódott a Polgármesteri Hivatalnál. A tavalyi
beszámolóban észrevételeket tettünk az analitikus és pénzügyi nyilvántartások egyezésével
kapcsolatban, ennek egy jó része megoldódott, tehát el kezdett vele foglalkozni a Pénzügyi
Iroda. Bízok benne, hogy 2012. II. félévében ez meg is fog oldódni, úgyhogy a következő évi
beszámolóban ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy észrevételünk nem lesz. Tételes
mintavételnél - pénztári és bank -, nem vettünk észre olyan elszámolási hibát, ami a beszámolót
megkérdőjelezné. Ilyet nem láttunk, ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy ez a bizottság
előtt lévő anyag megfelelő és megfelelőképpen tájékoztatja a bizottságot, illetve majd
csütörtökön a képviselő-testületet. Egyéb tételnél természetesen voltak észrevételeink, ezt a
pénzügyi Irodának egy feljegyzés formájában eljuttattuk, nyilván a II. féléves könyvvizsgálatkor
ezt is le fogjuk ellenőrizni, hogy ennek a megvalósulása hogyan történt meg. Én is azt
gondolom és az irodavezető asszony is, hogy a költségvetés jól tervezett is volt, és jól is
végrehajtott, hiszen olyan jelentős eltérést, ami a költségvetés újragondolását tenné
szükségessé, ilyet én ebben a beszámolóban nem látok. Külsősként azt gondolom, hogy a
gazdálkodás megfelelő, főleg annak tükrében, hogy egyéb önkormányzatoknál ez országos
szinten milyen problémák, milyen likviditási problémák vannak. Ehhez képest Hatvan egy
pozitív kivételnek mondható, ezért az I. féléves beszámolót én elfogadásra javaslom a
bizottságnak.
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Marján János bizottsági tag
Ez a két tétel elég pozitív, de viszont itt, amit leírtak Marikáék erről a helyi adó bevételekről
vannak negatív megjegyzések és észrevételek és ez a II. félév alapján… Mi az, ami a
legrosszabb forgatókönyvet jelenti?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Osztályvezető asszonnyal és polgármester úrral is végignéztük az adóbevételek, tehát sok kis
vállalat visszaadta, meg átesett abba, hogy mentesültek, de a nagyobbakba bízunk. Ahogy
néztük, tehát hogy a tavalyi adófeltöltéssel kapcsolatban a nagyok hogyan teljesítettek. Erről,
ahogy említettem is, nem tudunk most számot adni teljes egészében, mert tavaly is
próbálkoztunk ősz – tél elején, hogy kérünk ilyen előzetes tájékoztatást, nem igazán adtak és
hogyha adtak is, az nem ugyanúgy realizálódott év végén. Tehát sajnos ez benne van az, hogy
teljes egészében ez a helyi adóba és az iparűzési adónak a tervezésre nem tudjuk, tehát
nagyon igyekszünk, a legnagyobb mértékben is igyekszünk. És az annyi, hogy 300-400 MFt-ot
jelentett.
Marján János bizottsági tag
Azért?
Bánkutiné Katona Mária:
Igen, ez 300-400 MFt, tavaly is bejött ennyi belőle, de nagyon reméljük, gőzerővel dolgoznak a
nagyok, hogy abból ez fog realizálódni év végén.
Marján János bizottsági tag
Azért kérdeztem ezt az 52 MFt-os visszautalást, meg túlfizetést II. félévre is beszámítják, tehát
ez valamit jelez előre..
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Mert ezek a kicsik, tehát, nagyon sok ilyen kisebb vállalkozó volt.
Hegymeginé Medveczki Éva adóosztályvezető
Ennek az 52 MFt-nak már egy részét visszautaltuk, tehát teljesítettük. A II. félévben kb. 10
millió amit beszámítani kértek,.és az, hogy feltöltéssel hogyan fogunk állni majd, amire Marika is
utalt, az meg annyira bizonytalan, hogy már a törvény is kötelezővé tette a bevallást is, tehát
nemcsak pénzügyileg kell teljesíteni a feltöltést, hanem írásban is nyilatkozni kell, kötelező
bevallást kell adniuk, ennek ellenére a tavalyi bevallásokhoz képest nagyságrenddel alulmaradt
a végleges adóról szóló bevallás, tehát maguk a vállalkozások december 20-án nem tudják
vagy nem akarják tudni, de lényegesen nagyobb összeget töltöttek fel, mint amit kellett volna.
Mi joggal gondoltuk azt, hogyha már bevallást is adott, tehát nem csak utaltak valamennyit,
hanem számolta, bevallotta, hogy erre alapozhatunk. Ennek ellenére a legnagyobb cégek is
nagyságrenddel alulteljesítették a 2011. évi bevallást, mint ahogyan 2011. decemberében
feltöltöttek, tehát többet vallottak, többet fizettek pénzügyileg, ezért volt az, hogy amikor már
2012. májusában 2011-ről bevallást adtak, nemhogy fizetni nem nagyon fizettek, hanem
visszautalási igényük volt a többségének vagy pedig beszámítja a II. félévi fizetési
kötelezettségébe. Nagyon nehéz, mert ha maga a gazdálkodó szervezet ennyire nem tudja
megítéli a teljesítését, a bevételeit, akkor mi mire mit alapozzunk.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nem esnek egybe az évzárások a decemberrel. Sok cég áttolta, a multik mind áttolják tavaszra
az évzárást és nem is érdekli őket decemberben, hogy mi van igazából, majd január-februárban
kezdenek el mocorogni. Sok cég van, aki január-februárban nyomja meg az eladásait, hogy
teljesítse az elvárásokat. Márciusban vannak a fordulónapok sok cégnek.
Marján János bizottsági tag
Ennek már májusban realizálódnia kellene.
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Decsi Ferenc vezérigazgató
Igen, csak decemberben azért lesz ilyen sületlenség belőle, hogy nem foglalkoznak vele
decemberben, majd januárban-februárban megnyomjuk az eladást még.
Marján János bizottsági tag
Ne kelljen büntetést fizetnie, inkább többet fizet be.
Hegymeginé Medveczki Éva osztályvezető
Így van.
Papp István bizottsági elnök
A beszámolóval kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
675/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzat 2012. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. I. félévi gazdálkodásról
és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt
jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

23. napirendi pont
Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ez az előterjesztés a meglévő vállalatainknak vezetőinek a javadalmazásairól szól. Törvényi
kötelezettséggel egy szabályzatot kell elfogadnunk. Ezzel a szabályzattal ennek a
kötelezettségnek próbáltunk eleget tenni.
Marján János bizottsági tag
Ez még nem is működik?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Még nem. Valamilyen szinten a testület dönt.
Papp István elnök
Ez le van írva konkrétan, minden a cégekkel kapcsolatosan, a javadalmazás, jutalom, a
kocsihasználattól kezdve minden, ahogy olvastátok, ki jogosult, meg egyebek.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés 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 következő határozatot hozta:
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676/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
javadalmazási szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírása szerint
elkészített a köztulajdonban álló gazdasági társaságok, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt., a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. és a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vezető
tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető állású
munkavállalóira vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező - Javadalmazási Szabályzatot
azzal, hogy az elfogadást követő 30 napon belül a cégiratok közé elhelyezésre kerüljön.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

24. napirendi pont
Előterjesztés viziközmű szolgáltatóval történő szerződés megkötésének utólagos
jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István elnök
Tegnap volt már ebből egy vitánk a Jogi Bizottságban. Tehát törvény rendelkezik, hogyha saját
magunk nem hozunk létre egy ilyen konzorciumszerű társulást és a hatvani önkormányzat is
betársul ebbe a ceglédi cégbe. A városban is többször kérdezték, főleg vízügyesek, piacon ittott, hogy miért a ceglédi céggel, miért nem a Heves Megyei VÍZMŰ-vel társulunk? A
szerződésben több beleszólásunk van a cégnek a működésébe, a haszon visszaforgatásába.
Nem biztos, mert felvetette Oroszlán Lajosné képviselő, mert ő megnézte konkrétan Cegléden,
hogy mennyibe kerül 1 m3 víz, csatornadíj és kb. 50,- Ft-tal magasabb, mint nálunk. Itt nem lesz
felemelve a víz meg a csatorna, holott januártól ez is hatósági árkategóriába fog tartozni úgy
tudom, úgy, mint a gáz, villany, egyebek. Itt több beleszólásunk van és a szerződés szerint
azokat a hasznokat, amit itt képeznek, itt fogják elkölteni és ide fektetik vissza. Itt semmiféle
fejlesztés szinte nem történt a városban. A hatvani hasznot mindig Egerben és itt-ott fektették
be a hatvani vizes közmű fejlesztése kivételével, a csatornadíj más kérdés, nem történt semmi.
Így a szavazati arányunk is jobb. Nagyobb befolyással tudunk ebbe a társulásban képviselni,
mint hogyha a hevesieket támogatjuk.
Érdekes dolog, Oroszlán Lajosné mondta, hogy ők is le akartak már válni a Heves Megyei
VÍZMŰ-től anno, mert nem voltak vele megelégedve.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Végül is ez az előterjesztés egy ilyen utólagos jóváhagyásra kerül a képviselő-testület elé, mert
júniusi testületi ülésen foglalkozott ezzel a képviselő-testület és a szerződésben még nem volt
kikötve, hogy vagyonkezelésbe vagy bérleti üzemeltetési szerződésbe kerül az ÖKO-VÍZ Kft.nek a vagyon. Most utólagosan a képviselő-testület jóváhagyását kérjük, hogy a bérleti
üzemeltetési szerződés került jóváírásra, mivel úgy gondolták, mint szakemberek is meg
hányták-vetették, hogy az önkormányzatnak nagyobb rálátása lehet ezután a működtetésre,
beruházásoknak a megvalósulására és a bérleti üzemeltetési szerződés került a szerződésbe
nevesítve.
Papp István elnök
Tehát a vagyon nem került átadásra, mint sokan ezt hitték, mert ha mi ezt nem lépjük meg,
akkor állami tulajdonba kerül a vízközmű az új törvénytervezet szerint. Ez még nincs hatályba
léptetve.
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Marján János bizottsági tag
Hivatkozik ez a megállapodás egy bizonyos 2. és 3. mellékletekre, de mi ezeket nem kaptuk
meg. A rendszerbe nincs feltöltve, mert a lényeg, hogy mikor kezdődik ez az egész történet.
Amikor ezt megszavaztuk annak idején, azt hiszem arról volt szó, hogy nyár elején, hogy most
nem olyan egyszerű a Heves Megyei VÍZMŰ-ről leszakadni, hanem ott lesz egy átfutási
időszak. Ez a megállapodás meg nem erről szól. Akkor melyik az igaz? Most 2012.-ben
indulunk vagy csak 2014-ben indulunk el ezzel az ÖKO-VÍZ-zel? Elolvastam tegnap este
elejétől végéig, de nincsen benne az, amit én keresek.
Decsi Ferenc vezérigazgató
A Heves Megyei VÍZMŰ-től nem könnyű leszakadni, tehát valószínűleg nem lesz betervezve.
Január 1-től biztos nem lesz, én úgy tudom 2014., tehát van egy jó éves kifutás, de én csak az
eredetit tudom, ami nyár elején volt megszavazva, az eredeti, a júliusi. Tehát, hogyha nem lett
volna megszavazva, akkor a kilépés, akkor a kijelölés elven ment volna, tehát valakihez
odacsapják a társaságot és onnan még nehezebb lett volna valószínűleg kiugrani később.
Papp István elnök
Azok az emberek nyilván nem Ceglédről fognak idehozni szakembereket, nyilván azokat a
szakembereket is átveszi a szolgáltató.
Marján János bizottsági tag
Ebben az előterjesztésben, ebbe a szerződésben ez nem szerepel. Kellene melléklet vagy
valami hasonló.
Papp István elnök
A mellékletet miért nem kaptuk mi meg különben?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ez most csak a bérleti szerződésnek a jóváhagyása, az előterjesztés.
Marján János bizottsági tag
Ez olyan dolog, hogy most megszavazunk valamit, az üres lapot és aláírjuk.
Papp István elnök
Végül is, ahogy Marika mondta, ez csak az, hogy a bérleti szerződést jóváhagyjuk, tehát a
vagyont nem kapja meg, csak bérleti szerződést kötünk vele.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Csütörtökön lesz rendkívüli bizottsági ülésünk és megkérdezzük, hogy miért nem kaptuk meg a
szerződés mellékleteit, mert teljesen jogos, hogy ennek a szerződésnek a mellékleteivel együtt
kellene ezt a döntést meghozni, amit a bizottság nem tudott megismerni, de én magam is csak
ennyit láttam, hogy ez a szerződés jött, ezt írták alá és kész. De utánanézünk és megpróbáljuk
a csütörtöki rendkívüli ülésre behozni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
De van benne egy kitétel, hogy a szerződés aláírását követő 90 napon belül kerül elő ez a
melléklet. Nem úgy van benne? A szerződés 2. pont 2. pontjában, azt nem tudom mikor írták
alá, de ott a 2. sz. melléklet (a szerződés aláírást követő 90 napon belül) tartalmazza és a
következő 3. sz. mellékletre is 90 nap van írva.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
De 1. sz. melléklet sincs.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Jó, azt most nem találtam, a 2. sz. mellékletet kérdezte Marján János, azt keresem, hogy mikor
íródott alá. Tehát még lehet, hogy nem létezik a 2. sz. melléklet.
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Marján János bizottsági tag
Elképzelhető, igazad van.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Igazából egyrészt keretszerződés szerint van, a melléklet tartalmazza majd a lényeget.
Papp István elnök
Ha a melléklet megjelenik, azt is gondolom, hogy meg kell beszélni és jóvá kell hagyni.
Kondek Zsolt képviselő
Azért nem tudják átadni, mert jelenleg a Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. tulajdonában van.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Biztos a melléklet, itt ilyen is van, hogy 5. sz. melléklet, birtokbaadási jegyzőkönyv, tehát ez
majd realizálódik valamikor.
Papp István elnök
Tehát akkor a bérleti szerződést hagyjuk jóvá, ahogy Marika is mondta és
szándéknyilatkozatot.
Tényleg erről van szó, hogy akkor kijelöltek volna valakit nekünk, mondjuk Szombathelyet.

a

Decsi Ferenc vezérigazgató
Bárki, akit kijelöltek volna, valószínűleg rosszabbul járunk, ha egy budapesti céget jelölnek ki,
biztos, hogy ugyanaz fog történni.
Papp István elnök
Nem biztos, hogy a Heves Megyei VÍZMŰ-ket jelölték volna ki nekünk.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
677/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a viziközmű szolgáltatóval történő szerződés megkötésének utólagos
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az önkormányzat
számára előnyösebb, az ÖKOVÍZ Kft.-vel (székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 65.cégjegyzékszám: 13-09-086647, képviseli: Varjú Tamás ügyvezető) 2012. július 13. napján
megkötött, Hatvan város polgármestere részéről aláírt bérleti-üzemeltetési szerződést, amely a
határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

25. napirendi pont
Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István elnök
Az AUTÓ-SÓS Hatvan Kft.-vel közösen van egy udvarotok a Szepes B. úton és nekünk kell
hozzájárulnunk ahhoz, hogy
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Nekünk kell hozzájárulnunk, hogy telephelyként ő a cégbíróságnál bejegyzésre kerüljön.
Hozzájáruló nyilatkozatot kell a képviselő testületnek, polgármester úrnak tenni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ez egy új cégbírósági, az elmúlt három hónapban sikerült nekik összehozni, hogyha bármilyen
változás van, akkor bizonyítani kell az összes telephelyről, hogy az miért az ő telephelye és az
jogos-e. Volt egy hónappal vagy a nyár elején nekünk is egy ilyen tisztogatásunk, ez annak a
folyománya.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
678/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a hatvani 893/38 hrsz. alatti,
természetben 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 4-6. szám alatti ingatlan 1043/1743 tulajdoni
hányadának tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy az AUTÓ SÓS Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 6., cégjegyzékszám: 10-09023593, adószáma: 11759447-2-10, képviselője: Szadai Éva), a hatvani 893/38 hrsz. ingatlan
703/1743 tulajdoni hányada tulajdonosaként azt telephelyként használja. A Képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jelen határozat mellékletét képező
hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

26. napirendi pont
Előterjesztés a 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Pár intézmény még kért pénzt, röviden erről van szó. A többletköltséget meg kell szavazzuk. A
fejlesztési hitel terhére biztosított ez az összeg. Tételesen fel van sorolva, hogy mire kell ez a
pénz, vagyis 8.889.000,- Ft.
Marján János bizottsági tag
Erről a 8.889.000,- Ft-ról szavazunk?
Papp István bizottsági elnök
Igen.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Van három óvoda, ahol kicsit kevesebb pénz lett megszavazva, mint amire szükség lenne,
intézményfelújításra, vizesblokkok felújítására, ott van többletigény. Van az 5.sz Általános
Iskolának egy labdafogó háló, hogy társasházhoz ne röpüljön át állandóan a labda. A Kis
tanácsteremnél eredetileg nem lett volna födém lebetonozva, a parketta fölszedés után derült
ki, hogy nincs beton, így le lett betonozva. A nagy tétel pedig ebben az összegben az a Nagy
tanácsterem felújítására van elkülönítve.
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Papp István bizottsági elnök
6 millió forint.
Marján János bizottsági tag
Ezt is megcsináljátok?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ezt is. Először egy koncepciótervet kell készíteni, mert rengeteg vita volt a színeken, kinézeten.
Abban egyeztünk meg, hogy itt először egy koncepciót készít valaki, aki ért hozzá. Ha ez
megszavazásra kerül, akkor lesz egy belsőépítész fogadva, aki megmondja, hogy hogy nézzen
ki.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következő határozatot hozta:
679/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2012. 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 2012. évi felújítási keretének felosztásának elfogadásáról szóló 113/2012. (II. 22.)
számú határozatát 2012. augusztus 31. napi hatállyal annyiban, hogy annak melléklete helyébe
jelen határozat melléklete lép.
A többletköltségként jelentkező 8.889.000,- Ft pénzügyi forrása Hatvan város 2012. évi
költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési hitel terhére
biztosított.
Határidő: 2012. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

27. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A munkálatokkal kapcsolatosan beérkeztek árajánlatok, és a legkedvezőbb ajánlatot adót
részesítjük előnyben.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
680/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáiról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Mártírok útja 14. sz. alatti
lakóépület bontásával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16. hrsz.) bízza
meg bruttó 2.692.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a működési hiány terhére biztosított.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
681/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáiról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 2. sz. alatt lévő 2 db
melléképület bontásával a Zagyva Bau Kft.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Arany János út
21.) bízza meg bruttó 1.444.368,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a működési hiány terhére biztosított.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános
felújításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Iskola

nyílászáróinak

Papp István bizottsági elnök
8 db nyílászáró kicseréléséről van szó. Árajánlatok érkeztek és a legjobb árajánlatot Őszi
József adta 1.966.993,- Ft összegben. Thermo ablakokra lesznek kicserélve.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás, nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
682/2012. (VIII. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Újhatvani Római Katolikus Iskola nyílászáróinak felújításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Rákóczi út 4. szám alatt lévő
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 8 db nyílászárójának a cseréjével Őszi József
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asztalost (székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 32/b.) bízza meg bruttó 1.966.993,- Ft összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a fejlesztési hitel terhére biztosított.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

29. napirendi pont
Előterjesztés vízvezeték szolgalmi jog Hatvan Város Önkormányzata részére való
ingyenes alapításáról a magántulajdonú hatvani 3970 hrsz.-ú ingatlanon
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ami a Szabadság úton van az a parkoló és ott társasház épül. Annak a tulajdonosa
megvásárolta tőlünk, az hozzájárult ahhoz, hogy szolgalmi jogunk legyen a vízvezetékkel
kapcsolatosan.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
683/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a vízvezeték szolgalmi jog Hatvan Város Önkormányzata részére való ingyenes
alapításáról a magántulajdonú hatvani 3970 hrsz.-ú ingatlanon tárgyú előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város
Önkormányzata és a Commhouse Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1141 Budapest,
Cinkotai út 79/B, cégjegyzékszám: 01-09-941085, adószám: 22732769-2-42, cégjegyzésre
jogosult: Varjú Gábor) között szolgalmi jogot alapító megállapodás jöjjön létre, melyben a
Commhouse Kft. az Önkormányzat részére a Kft. kizárólagos tulajdonában álló hatvani 3970
helyrajzi számú, természetben a Szabadság úton található, 1498 m2 nagyságú, beépítetlen
terület megnevezésű ingatlanon 19,9 méter vezetékhosszra, a nyomvonaltól számított 1-1
méter védőtávolsággal, mindösszesen 40 m2 területre ingyenesen vízvezeték szolgalmi jogot
enged, jelen határozat mellékletét képező változási vázrajznak megfelelően.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás megkötésére.
Határidő: 2012. szeptember 30. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

30. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 2605/2 és a 2605/3 hrsz.-ú ingatlanok
összevonásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az újhatvani orvosi rendelővel kapcsolatos. Valószínűleg pályázni fogunk új épület építésére, és
ott lenne parkoló helyette. Átkerülne a Közgazdasági Szakközépiskola mögé. Ott lenne az új
épület. Lenne egy normális gyermekrendelő. Emiatt van szükség erre az összevonásra.
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
684/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 2605/2 és a 2605/3 hrsz.-ú ingatlanok összevonásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú
a
Bajcsy-Zsilinszky utca 4/a. szám alatt található hatvani 2605/2 helyrajzi számú, 1877 m2
nagyságú, orvosi rendelő megnevezésű, valamint a szomszédos 2605/3 helyrajzi számú, 2758
m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok összevonását a mellékelt változási
vázrajz szerint, melynek eredményeként a kialakuló 2605/3 helyrajzi számú, 4635 m2 nagyságú
orvosi rendelő kivett megnevezésű ingatlan kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
Ezen ingatlanok összevonása iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás
lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város Polgármesterét.
Határidő: 2012. szeptember 15. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

31. napirendi pont
Előterjesztés a 0254/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A Papp István utca – nem rólam van elnevezve, úgy tudom jegyző volt itt valamikor -, saját
költségen fel lesz újítva.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
685/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a 0254/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0254/7 helyrajzi számú ingatlant a
jelen határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja.
Határidő: 2012. szeptember 15. (kiértesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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32. napirendi pont
Előterjesztés a 2711 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A kastély mögötti részről van szó. Legyen egy jó utunk. A Balassi útból lenne egy új utca.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
A Thurzó utca.
Papp István bizottsági elnök
Bocsánat a Thurzó utca. Nem az az épület ami a posta mögött van ?
Komendáné Nagy Márta aljegyző
De igen.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
686/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2711 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2711 helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű,
743 m2 területű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az
ingatlan tulajdonosaival tárgyaljon, és részükre az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb
mindösszesen bruttó 7.680.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak
elfogadása esetén pedig kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön velük az
önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze a hatáskörrel rendelkező
illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes lefolytatása érdekében a szükséges
eljárási cselekményeket elvégezze.
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához
szükséges pénzügyi forrást 7.680.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestületének Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletében a felhalmozási hitel terhére biztosított.
Határidő: 2012. szeptember 15. (vételi ajánlat megtételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

33. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan,
természetben a Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások
elidegenítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
502

Papp István bizottsági elnök
A Dali melletti épületről van szó, amit úgy volt, hogy a BOSCH felújít, de ettől a szándékuktól
sajnos elálltak és értékesítésre kerül ez az ingatlan értékbecslés után.
Csak a falak maradtak, se tető, se víz semmi nincs.
Marján János bizottsági tag
Hogyhogy visszamondta a BOSCH?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Csinált egy osztást. Elosztotta nyolccal a felújítási költségeket.
Papp István bizottsági elnök
Sokba került volna nekik nagyon.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Komplett tetőcserére szorul.
Azután készült egy másik koncepció is, egy rekreációs központról.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
687/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a
Mészáros Lázár 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 659/2011. (XI. 24.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal (átvezetésre)
Felelős: Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
688/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a
Mészáros Lázár 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/1
helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a
Mészáros Lázár utca 10. fsz. 1. szám alatt található, legalább bruttó 1.500.000,-Ft, azaz
Egymillió-ötszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: 2012. szeptember 15. (meghirdetésre)
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
689/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a
Mészáros Lázár 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/2
helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a
Mészáros Lázár utca 10. fsz. 2. szám alatt található, legalább bruttó 1.600.000,-Ft, azaz
Egymillió-hatszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: 2012. szeptember 15. (meghirdetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
690/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a
Mészáros Lázár 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/3
helyrajzi számú lakás megnevezésű 54 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a
Mészáros Lázár utca 10. 1. emelet 3. szám alatt található, legalább bruttó 2.000.000,-Ft, azaz
Kettőmillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: 2012. szeptember 15. (meghirdetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
691/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a
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Mészáros Lázár 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/4
helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a
Mészáros Lázár utca 10. 1. emelet 4. szám alatt található, legalább bruttó 1.600.000,-Ft, azaz
Egymillió-hatszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: 2012. szeptember 15. (meghirdetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A hatodik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
692/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a
Mészáros Lázár 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/5
helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a
Mészáros Lázár utca 10. 1. emelet 5. szám alatt található, legalább bruttó 1.500.000,-Ft, azaz
Egymillió-ötszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: 2012. szeptember 15. (meghirdetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A hetedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
693/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a
Mészáros Lázár 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/6
helyrajzi számú lakás megnevezésű 54 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a
Mészáros Lázár utca 10. 2. emelet 6. szám alatt található, legalább bruttó 2.000.000,-Ft, azaz
Kettőmillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: 2012. szeptember 15. (meghirdetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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Papp István bizottsági elnök
A nyolcadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
694/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a
Mészáros Lázár 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/7
helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a
Mészáros Lázár utca 10. 2. emelet 7. szám alatt található, legalább bruttó 1.600.000,-Ft, azaz
Egymillió-hatszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: 2012. szeptember 15. (meghirdetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A kilencedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
695/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a
Mészáros Lázár 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/8
helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a
Mészáros Lázár utca 10. 2. emelet 8. szám alatt található, legalább bruttó 1.500.000,-Ft, azaz
Egymillió-ötszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: 2012. szeptember 15. (meghirdetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

34. napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak
szakellátás fejlesztése” című pályázat előkészítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

és

járóbeteg-

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Ez az újhatvani gyermekrendelő.
Papp István bizottsági elnök
Lesz egy építési engedélyezési terv, és így tudjuk beadni pályázatba, ha már komplexen
megvan.
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
696/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
fejlesztése” című pályázat előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett
ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” című pályázathoz szükséges építési engedélyezési terv elkészítéséhez
szükséges, többletfeladatként jelentkező felmérési tervdokumentáció elkészítésével bruttó
304.800,- Ft összegben a Motívum Eger Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Zúgó út 6.)
bízza meg, mivel korábban Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 506/2012.
(VII. 31.) számú határozatával kiválasztásra került, mint a legkedvezőbb ajánlattevő tervező.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. augusztus 31. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

35. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér középső térrészének felújításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges. A terve elkészítésére
a tervező kiválasztásához árajánlatok érkeztek be, melyek közül a Táj-Consult Bt. adta az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
697/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan, Kossuth tér középső térrészének felújításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér középső térrész
felújításához szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével a Táj-Consult Bt.t (székhely: 1131 Budapest, Gyöngyösi út 23.) bízza meg bruttó 1.270.000,- Ft összegben, mint
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a fejlesztési hitel terhére biztosított.
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Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

36. napirendi pont
Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról
szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Jogszabály módosításból adódóan egy új nyomtatványt kell alkalmazni és ez kerül a rendelet
mellékletében kicserélésre.
Kondek Zsolt képviselő
Kötelező illeték is járul hozzá.
Papp István bizottsági elnök
Ez a minimális 3000 Ft?
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Igen.
Kondek Zsolt képviselő
Eddig is kellett volna fizetni, de nem kértük.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
698/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló
21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

37. napirendi pont
Előterjesztés a Dobó tér, valamint a Brunszvik Teréz Óvoda előtti terület
parkosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
699/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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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 a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 2.209.360,- Ft összegben az
önkormányzati tulajdonú, hatvani 2806/10 hrsz.-ú, 2806/11 hrsz.-ú ingatlanokon, természetben
a hatvani Dobó téren, valamint a Brunszvik Teréz Óvoda előtti területen történő parkosítási
munkálatok elvégzésével.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatok között a 2012. évi
Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

38. napirendi pont
Előterjesztés a Magyar Közút Kht.-val megkötött együttműködési megállapodás
módosításának kezdeményezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Fel van sorolva, hogy bizonyos dolgokat az önkormányzat bevállalt, és most bizonyos dolgokat
nem akar bevállalni, hanem a Közútnak odaadja.
Kondek Zsolt képviselő
Voltunk kint a Gesztenye fasoron, 7-8 db fa azonnali kivágásra szorulna, mert nagyon
veszélyes, az összes többi pedig beteg. Ennek a megoldása had ne a miénk legyen, ha az út
már nem a miénk.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
700/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Magyar Közút Kht.-val megkötött együttműködési megállapodás módosításának
kezdeményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy kezdeményezze a Magyar Közút Kht.-vel megkötött a közútkezelő kezelésében egyes
földrészletek önkormányzati gondozásáról szóló együttműködési megállapodás módosítását
úgy, hogy a Lőrinci út (hatvani 06 hrsz. és hatvani 0449 hrsz.) és a Gesztenye fasor (hatvani
0452 hrsz., hatvani 0426 hrsz. és hatvani 0396 hrsz.) gesztenyefáinak önkormányzati
gondozása kikerüljön a megállapodásból. A kezdeményezés a megállapodás 3.) c., d.,
pontjában foglalt munkák, mint a forgalom biztonságát zavaró növényzet eltávolítása és a
növényzetre vonatkozó környezetvédelmi, köztisztasági előírások betartása, közútkezelő
részére történő visszaadására vonatkozik.
Amennyiben a kezdeményezés eredményre vezet úgy Hatvan Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításához szükséges
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cselekmények lebonyolítására, a megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 10. (a tárgyalás megkezdése)
2012. szeptember 30. (a megállapodás módosítása)
Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

39. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérlője
által benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Röviden, a teniszpályáról van szó. Nem fizette ki a bérlő, azután kifizette. De ennek az 50 %-os
mérséklésnek a terhére a gyerekeknek, iskolásoknak is megengedi ingyenesen, hogy
teniszezzenek.
Marján János bizottsági tag
Mennyi volt a bérleti díj?
Decsi Ferenc vezérigazgató
80 ezer forint volt az eredeti és októberben lett hozva egy határozat, hogy akkor nem a Zrt. adja
ki neki, hanem az 50 %-os kedvezményért kiadja a hivatal. Akkor jeleztük a Zrt. részéről, hogy
van neki egy szép kis tartozása az elmúlt néhány hónapból, és azt sikerült most kifizetnie. De
addig, amíg fizetgette ki a tartozását addig nem számlázott sem az önkormányzat, sem a Zrt.
Mert határozat szerint az önkormányzaté a kiadási jog, de amíg a Zrt. nem jelezte, hogy
kifizette a tartozását, addig az önkormányzat nem köthetett vele szerződést.
Tehát a Zrt. kiszámlázza az 50%-os díjat és innentől kezdve az önkormányzat fog vele kötni
szerződést. Szeptember 1-től.
Abba is bele kell tenni, hogy mi az, amit vállalt, mert ezen is ment a vita.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
701/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérlője által
benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 515/2011. (VIII. 25.) sz. határozatában
szándékát fejezte ki a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező hatvani 3825/3 hrsz.-ú
ingatlan bérleti díj 50%-os mérséklésére vonatkozóan, ezért a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. számlázza ki Dán Gyula 3200 Gyöngyös, Fő tér 2. szám alatti bérlő
részére a 2011. október 1. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra az 50%-kal mérsékelt
bérleti díjat.
Határidő: azonnal (számla elkészítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
útján
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Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
702/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérlője által
benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 515/2011. (VIII. 25.)
számú határozatát.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
703/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérlője által
benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú
hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, 7405 m2 nagyságú ingatlanra Dán Gyula 3200
Gyöngyös, Fő tér 2. szám alatti lakossal, 2004. április 1. napjától 10 év határozott időre
megkötött, teniszpályák és hozzá tartozó kiszolgáló, valamint szociális helyiségek létesítésére
és üzletszerű működtetésére vonatkozó bérleti szerződésben megállapított bérleti díjat 2011.
szeptember 1-jei hatállyal 50 %-kal mérsékli. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés jelen határozatnak megfelelő
módosítását aláírja, amennyiben Dán Gyula a 2011. október 1. – 2012. augusztus 31. közötti
időszakra megfizeti a bérleti díjat.
Határidő: 2012. szeptember 30. (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

40. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Bibó István úti zajvédő fal sérült elemeinek cseréjéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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704/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan, Bibó István úti zajvédő fal sérült elemeinek cseréjéről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bibó István úti zajvédő fal sérült elemeinek
cseréjével a Zajép Kft.-t (székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 54. II. em. 1/B.) bízza meg bruttó
361.290,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a működési hiány terhére biztosított.
Határidő: 2012. október 15. (kivitelezésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

41. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város területén egyes tervezési feladatokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Van egy két utca, amelyek nem a legmegfelelőbben rendezettek, ezeknek rendbetételéhez
szükséges felújítási tervezési dokumentációt készíttetni. A tervezési feladatok elkészítéséhez
árajánlatok kerültek bekérésre. Mindkét utca esetében a Tarjánmix Kft. adta a számunkra
legmegfelelőbb összegű ajánlatot.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
705/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város területén egyes tervezési feladatokról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárkány-közben az építési engedély
köteles járda és parkoló tervezési feladatainak elvégzésével a Tarjánmix Kft.-t (székhely: 3100
Salgótarján, Corvin út 17.) bízza meg bruttó 889.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a fejlesztési hitel terhére biztosított.
Határidő: 2012. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
706/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város területén egyes tervezési feladatokról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Viola utca felújítási tervdokumentációjának
elkészítésével a Tarjánmix Kft.-t (székhely: 3100 Salgótarján, Corvin út 17.) bízza meg bruttó
381.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a fejlesztési hitel terhére biztosított.
Határidő: 2012. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

42. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ami probléma volt a Markovits Kálmán Uszodánál, hogy szétporlad a gerenda. Aminek vasból
kellet volna lennie az is fából volt és polrad. Plusz költség merült fel emiatt. Jó, hogy ránk nem
borult.
A másik pedig a régi autóbuszpályaudvar engedélyezési építési engedélyezés terve, amelyet
bele kellett venni a közbeszerzési tervbe.
Kondek Zsolt képviselő
Jó, hogy a szél nem vitte be az iskolaudvarba.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
707/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33.§-a szerinti 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 101/2012. (II. 22.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A közbeszerzési terv az alábbi új 15-16. sorszámú beszerzésekkel egészül ki:
15
.

Régi autóbusz pályaudvar
építési engedélyezési
tervének megrendelése

Nemzeti (egyszerű)
eljárásrend
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580.000,- Ft

2012.
szeptember 30-ig

16
.

A hatvani Markovits Kálmán
Városi Uszoda
tetőszerkezetének
felújításához kapcsolódó
kiegészítő munka
megrendelése

Nemzeti (egyszerű)
eljárásrend

1.594.300,- Ft

2012.
szeptember 30-ig

A képviselő-testület elfogadja a jelen határozat mellékletét képező módosítással egységes
szerkezetbe foglalt 2012. évi közbeszerzési tervet.
Határidő: 2012. szeptember 5. (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

43. napirendi pont
Előterjesztés „Vitális Mór utca útépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ebben az esetben is az ajánlattevők fel vannak sorolva. A Johnson Electric Kft. telephelyéig a
Ring Kálmán úti csatlakozástól az építés I. ütemének kivitelezése, amiről szó van.
A határozati javaslat első alpontjával elfogadjuk, hogy megnyerte a LIQUID ENERGY Kft, a
másodikkal elfogadjuk a második helyezettet.
Tuzáné Füzér Judit pályázati előadó
Csak ki kell hirdetni a másodikat is.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
708/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 365/2012. (V. 31.) számú határozata alapján
indult, „Vitális Mór utca útépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a LIQUID ENERGY Kft. (1132
Budapest, Váci út 12.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes
ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a
szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a)
pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz
16.789.161.- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 365/2012. (V. 31.) számú határozata alapján
indult, „Vitális Mór utca útépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében a második helyezett ajánlattevőnek a GEOGÉP Építőipari
Kft. (5100 Jászberény, 2413/2 hrsz.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai
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szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2)
bekezdés a) pontján alapuló, a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot, azaz 16.946.595.- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget
Határidő: 2012. augusztus 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

44. napirendi pont
Előterjesztés „Utántöltő kellékanyagok beszerzése”
eljárásban meghozandó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

tárgyú

közbeszerzési

Papp István bizottsági elnök
Kondek képviselő úr elnök is volt az ügyben. Arról döntünk a határozati javaslatban , hogy
Friedrich Ágnes Gerda egyéni vállalkozó a nyertes ajánlattevő.
Tuzáné Füzér Judit pályázati előadó
Ő volt az egyedüli.
Kondek Zsolt képviselő
Általában meghívott aki regisztrált pályázó volt. Következő alkalommal fel kellene tenni ezt a
város honlapjára is, hogy pályázhassanak külsős cégek is. Tudom, hogy a hatvani vállalkozókat
szeretnénk előnyben részesíteni, de esetleg beszerezhetnénk olcsóbban is. Legközelebb a
pályázati kiírás nagyobb fórumon jelenjen meg, az lenne a javaslatom.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
709/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva,
mint a képviselő-testület 447/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján indult, „Utántöltő
kellékanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek Friedrich Ágnes Gerda egyéni vállalkozó (3000
Hatvan, Ifjúság útja 10.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes
ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a
szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a)
pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, egyben egyetlen
érvényes ajánlatot, azaz 3.159.748.- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2012. augusztus 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

45. napirendi pont
Előterjesztés „Vegyi tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Ebben ez esetben pécsi cég nyert. Hatvani nem pályázott senki?
Tuzáné Füzér Judit pályázati előadó
Későn adta be. Egy héttel elkésett a beadással.
Papp István bizottsági elnök
A Csóker? Miért annyira el vannak foglalva?
Tuzáné Füzér Judit pályázati előadó
Azért, mert egyszerre lett meghirdetve az irodaszer közbeszerzéssel, és az irodaszer
közbeszerzés az elcsúszott, és azzal együtt adta be a tisztítószerre is. Nem vette figyelembe a
határidőt. Egy napon hozta a kettőt.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
710/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva,
mint a képviselő-testület 446/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján indult, „Vegyi
tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési
eljárás tekintetében a CsóKer’ 60 Kft. (3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.) ajánlatát a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejárta után
nyújtották be.
Határidő: 2012. augusztus 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
711/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 446/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján
indult, „Vegyi tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a TREND-Papír Kft. (7629 Pécs,
Névtelen utca 1.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot
tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 4.258.530.- Ft + ÁFA
ajánlati ár összeget.
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2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 446/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján
indult, „Vegyi tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében a második helyezett ajánlattevőnek az Assist-Trend Alföld
Kft. (5100 Jászberény, Szentkúti tér 14.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2)
bekezdés a) pontján alapuló, a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot, azaz 4.494.469,68 .- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget
Határidő: 2012. augusztus 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

46. napirendi pont
Előterjesztés a „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó
szolgáltatások megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó
döntésekről
Kondek Zsolt képviselő
Volt már tulajdonképpen meghirdetve komplett pályázatban, de akkor meghaladta a pályázati
értéket az ajánlatok ára, viszont négy részre bontva a legjobb árat elfogadva benne tudunk
maradni ebbe a határba, ezért lett másodszor így kiírva. Így jelentős összeget meg tudunk
takarítani, plusz még egy asztali számítógép helyett egy laptop kerül majd az ajánlati tételbe.
Garanciák ugyanazok maradtak, de sokkal jobbak a feltételek.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
712/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 443/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján
indult, „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében
nyertes ajánlattevőnek a Studiotech Hungary Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.)
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas
mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 3.493.400.- Ft + ÁFA
ajánlati ár összeget.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 443/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján
indult, „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében
a második helyezett ajánlattevőnek az ARIZONA MPS Kft. (1054 Budapest, Széchenyi I. u. 8.
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4 em. 28.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett,
alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 3.599.000.- Ft +
ÁFA ajánlati ár összeget
Határidő: 2012. augusztus 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
713/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 443/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján
indult, „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében
nyertes ajánlattevőnek a Studiotech Hungary Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.)
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas
mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 3.583.100.- Ft + ÁFA
ajánlati ár összeget.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 443/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján
indult, „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében
a második helyezett ajánlattevőnek az ARIZONA MPS Kft. (1054 Budapest, Széchenyi I. u. 8.
4 em. 28.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett,
alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 3.699.000.- Ft +
ÁFA ajánlati ár összeget
Határidő: 2012. augusztus 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
714/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
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szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 443/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján
indult, „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében
nyertes ajánlattevőnek az ARIZONA MPS Kft. (1054 Budapest, Széchenyi I. u. 8. 4 em. 28.)
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas
mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 4.140.000.- Ft + ÁFA
ajánlati ár összeget.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 443/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján
indult, „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében
a második helyezett ajánlattevőnek a Studiotech Hungary Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út
283-285.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett,
alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 4.160.800.- Ft +
ÁFA ajánlati ár összeget
Határidő: 2012. augusztus 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A negyedeik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
715/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 443/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján
indult, „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi közbeszerzési eljárás 4. része tekintetében
nyertes ajánlattevőnek az ARIZONA MPS Kft. (1054 Budapest, Széchenyi I. u. 8. 4 em. 28.)
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas
mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 3.402.000.- Ft + ÁFA
ajánlati ár összeget.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 443/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján
indult, „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója,, a tárgyi közbeszerzési eljárás 4. része tekintetében
a második helyezett ajánlattevőnek a Studiotech Hungary Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út
283-285.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett,
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alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 3.425.700.- Ft +
ÁFA ajánlati ár összeget
Határidő: 2012. augusztus 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

47. napirendi pont
Előterjesztés „Régi buszpályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
716/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Régi autóbusz-pályaudvar építési engedélyezési tervének megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Régi autóbusz-pályaudvar építési
engedélyezési tervének megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben. A beszerzés becsült
értéke nettó 580.000.- Ft.
A Pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben felhalmozási hitel terhére rendelkezésre áll.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Régi autóbusz-pályaudvar építési
engedélyezési tervének megrendelése” tárgyú 580.000.- Ft. nettó becsült értékű, egyszerű,
hirdetmény nélküli eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően
bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011.(I. 27.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság
jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester – elnök;
2.) Fritsch Márta főépítész;
3.) Oláh-Acsay Anna, műszaki ügyintéző;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó
Határidő: 2012. szeptember 10. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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48. napirendi pont
Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének
felújításához kapcsolódó kiegészítő munka megrendelése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban meghozandó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ez a plusz 1.594.300,- Ft azért kell, mert acél gerendákat kell elhelyezni a fa, szétporladt
gerendák helyére.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
717/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújításához
kapcsolódó kiegészítő munka megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A hatvani Markovits Kálmán Városi
Uszoda tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó kiegészítő munka megrendelése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít rendkívüli sürgősség alapján indokolt, hirdetmény
nélküli eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 1.594.300,- Ft.
A Pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben felhalmozási hitel terhére rendelkezésre áll
Határidő: 2012. szeptember 7. (részvételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A hatvani Markovits Kálmán Városi
Uszoda tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó kiegészítő munka megrendelése”
elnevezésű, 1.594.300,- Ft nettó becsült értékű, rendkívüli sürgősség alapján indokolt,
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló
bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást
megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd alpolgármester – elnök;
2.) Kondek Zsolt, képviselő;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó;
5.) Oláh-Acsay Anna, ügyintéző.
Határidő: 2012. augusztus 30. (a bizottság megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

49. napirendi pont
Előterjesztés „A Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázat benyújtásához kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
A pályázat kapcsán együttműködési megállapodásokat szükséges kötni különböző cégekkel a
projekt megvalósítása érdekében.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
718/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázat
benyújtásához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP 2.1.1/B-11 kódszámú, Turisztikai
attrakciók, szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázat kapcsán a projekt megvalósítása
érdekében együttműködési megállapodásokat köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.), a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezettel (székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.), az Aranyfácán Product Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) és a
Pékség 60 Kft.-vel (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. 10. em. 262.), valamint
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodások aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 31. (együttműködési megállapodások aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

50. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi
munkák megrendeléséről szóló Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági
határozat módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Oláh-Acsay Anna műszaki ügyintéző
Az elmúlt hónapokban lezajlott telekalakításokhoz szükséges birtokjogi munkák ellenértékének
összege elérte a határozatban meghatározott keretösszeget. A hátralévő munkák
megrendeléséhez ezért szükséges 500 ezer forinttal megemelni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
719/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva
Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák megrendeléséről szóló
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146/2012. (II. 21.) számú határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az
alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az
elvégzendő birtokjogi munkák elvégzésével Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021
Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt,
a jelen határozat melléklete szerinti egységárakkal, max. bruttó 1.700.000,-Ft összegig történő
felhasználással.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás
és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll
Határidő: 2012. szeptember 15. (kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

51. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati képviselői keretek egy részének felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
720/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 Hatvan, Szabadság út 3. számú társasház
előtt lévő sérült járdaszakasz betonból való javításával Koroknai István egyéni vállalkozót
(székhely: 3000 Hatvan, Apród u. 15.) bízza meg bruttó 26.035,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs képviselői
kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. szeptember 7. (megrendelésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
721/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 3 db „Pécsi” típusú pad beszerzésével a
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Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 198.882,- Ft
összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Köves Gábor Nándorné
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. szeptember 7. (megrendelésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
722/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 az önkormányzati tulajdonú egyes
közterületeken 3 db köztéri pad elhelyezésével Koroknai István egyéni vállalkozót (székhely:
3000 Hatvan, Apród u. 15.) bízza meg bruttó 27.812,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Köves Gábor Nándorné
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. szeptember 7. (megrendelésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

52. napirendi pont
Előterjesztés a 2630/4 hrsz.-ú, az 5358 hrsz.-ú, valamint a 11182/62 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanokról történő talajminta-vételezésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az a probléma, hogy kiszáradnak a növények, amit odaültettünk, és van egy olyan gyanú, hogy
sittet bekeverték a kivitelezők, és ráhúztak egy kis földréteget. Gondolták, hogy így nem kell
elszállítani a sittet.
Hiába lettel felszólítva, nem teljesítették így most mi elvégeztetjük
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
723/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 a 2630/4 hrsz.-ú, természetben az új
autóbusz pályaudvar területén történő talajminta-vételezési, ellenőrzési, valamint kiértékelési
munkálatokkal a KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.-t (székhely: 1108 Budapest,
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Gyömrői u. 132-136.) bízza meg bruttó 283.972,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatok között a környezetvédelmi
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
724/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 a 5358 hrsz.-ú, valamint a 11182/62 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú területeken történő talajminta-vételezési, ellenőrzési, valamint
kiértékelési munkálatokkal a Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.-t (székhely:
1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) bízza meg bruttó 134.284,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatok között a környezetvédelmi
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

53. napirendi pont
Előterjesztés a Kölcsey Ferenc, Dézsmaszéki és Radnóti utcák csapadékvíz
elvezetésének tervezéséről és engedélyezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ez a három utca magasabban van, mint a többi. Meg kell oldani, hogyan tudjuk onnan elvezetni
a vizet. Ezen a tervezési és engedélyezési munkálatok elvégzésére árajánlatokat kértünk be.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
725/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 a Kölcsey utca, Dézsmaszéki utca és
Radnóti utcák csapadékvíz elvezetésének tervezésével és engedélyeztetésével az INNO-VIT
'98 Bt.-t (székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u 34.) bízza meg bruttó 355.600,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. szeptember 5. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

54. napirendi pont
Előterjesztés a Kossuth tér – Iskola u.- Hunyadi tér – Tanács u.- Horváth M. út
közötti terület rendezésével kapcsolatos engedélyezési tervek megrendeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
726/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 a Kossuth tér – Iskola u. - Hunyadi tér –
Tanács u. - Horváth M. út közötti terület rendezésével kapcsolatos engedélyezési tervek
elkészítésével a Motívum Eger Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Zúgó út 6.) bízza meg
bruttó 5.000.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás az 504/2012. (VII. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre
áll.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

55. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken, valamint közterületeken
történő fakivágásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Kondek Zsolt képviselő
A Bástya utcai orvosi rendelő udvarán található fűzfák, amelyek közvetlenül az épületet
veszélyeztetik
Papp István bizottsági elnök
Életveszélyes, ki is van korhadva, a csatorna pedig tele van vele.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
727/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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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 tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 2690 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Bástya utcai
Orvosi Rendelő udvarában álló 2 db fűzfa kivágásához, valamint 1 db fűzfa gallyazásához.
Határidő: 2012. szeptember 7. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

56. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 0361/3 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe
vonásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A Bercsényi úton a temető felé lesz majd egy üzem.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Egyszer már kimondtuk a döntést, megkötöttük a megállapodást és most újra ki kell mondani
azt, hogy ezt a területet az önkormányzat belterületbe vonja.
A Vízügyi Igazgatóság mellett lévő területről van szó, csak akkor elhatároztuk, hogy a
belterületbe vonást támogatja a képviselő-testület, meg azt is, hogy a mellette lévő ingatlan
tulajdonosaival tárgyaljunk. D e ez nem a mellette lévő ingatlan tulajdonosaira vonatkozik,
hanem ugyanannak az ingatlannak a belterületbe vonásáról. Azért, mert megkötöttük a
megállapodást a tulajdonosokkal, és most újra ki kell mondani, hogy ezt belterületbe vonjuk.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
728/2012. (VIII. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0361/3 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0361/3 helyrajzi számú ingatlant a
jelen határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja.
Határidő: 2012. szeptember 15. (a Földhivatalhoz történő megküldésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 12 óra 00 perckor befejezettnek
nyilvánította.

K.m.f

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