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* * *
Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Jelezte, hogy Mikó János bizottsági tag igazoltan maradt távol, Marján János bizottsági tag
később érkezik, illetve Bagi Miklós bizottsági tag kérte, hogy korábban távozhasson az ülésről.
dr. Szikszai Márta jegyző
Javasolni szeretném a Tisztelt Bizottságnak, illetve az előadóknak, hogy ha lehetséges, akkor
csak kérdés esetén legyen szóbeli kiegészítés, mert az előterjesztések elég világosan és
pontosan fogalmaznak.
Papp István bizottsági elnök
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt.
Kérte, hogy a 11. napirendi pont: Előterjesztés támogatás nyújtásáról a hatvani Lokomotív
Sport Egyesület részére,
a 12. napirendi pont: Előterjesztés energiamenedzsment audit jelentésre vonatkozó megbízási
szerződésről, és a 32. napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati képviselői keretek egy
részének felhasználásáról
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napirendi pontok kerüljenek levételre.
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
490/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi
javaslatát elfogadja:
11. napirendi pont: Előterjesztés támogatás nyújtásáról a hatvani Lokomotív Sport
Egyesület részére,
12. napirendi pont: Előterjesztés energiamenedzsment audit jelentésre vonatkozó
megbízási szerződésről,
32. napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati képviselői keretek egy részének
felhasználásáról
napirendi pontok levételre kerültek.
Határidő: 2012. június 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Papp István bizottsági elnök
Kérte a napirendi pontok elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
491/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2012. június 26-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tag lemondásának
elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag választásáról, továbbá a társaság alapító
okiratának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés az újhatvani temető területrendezésével kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata
koncepciójának előkészítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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közbiztonsági

és

bűnmegelőzési

6. Előterjesztés a 0254/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő
megállapodásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a hatvani, volt téglagyári területről készítendő geotechnikai tervezési beszámoló
anyag megrendeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés az iskolatej programban való részvétel folytatásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés a hatvani közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére kiírt
pályázatok elbírálásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
10. Tájékoztató az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft 2012. május 1-jével történő állami tulajdonba adásáról
(TÁJÉKOZTATÓ-TUDOMÁSULVÉTEL)
11. Előterjesztés a 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés a Hatvan-Újváros Plébánia támogatásáról szóló megállapodás módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés a Hatvan városban kialakított szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a „Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázathoz kapcsolódó
építési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése”
megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

tárgyú

közbeszerzési

eljárás

17. Előterjesztés az „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése”, a „Vegyi
tisztítószerek beszerzése” és az „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárások megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázathoz kapcsolódó építési engedélyezési tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési
eljárásban meghozandó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázat
benyújtásához kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés a TH-Stúdió Építész Iroda Kft. részére többletköltség biztosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés föld- és közterület bérleti szerződéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés árvízvédelmi szivattyú mobillá alakításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés a térfigyelő rendszer fejlesztésének előkészítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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24. Előterjesztés zárt csapadékcsatorna gépi tisztításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés a hatvani bezárt hulladéklerakó
mintavételezésekről és vizsgálatokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

monitoring

28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
hulladékok felszámolásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

található

figyelőkútjaiból

illegálisan

történő

elhelyezett

29. Előterjesztés a 058/21 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen történő zöldhulladék
ideiglenes elhelyezésének engedélyezéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken,
fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

valamint

közterületeken

történő

Határidő: 2012. június 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Az őrzés-védelemhez és a projekthez kapcsolódó egyéb feladatok további pénzt igényelnek,
illetve letelt az első félévre meghatározott 6 millió forintos tagi kölcsön, újból szükséges
december 31-ig ismételten átadni 6 millió forintot a cégnek. Egyéb bevétele nincs a cégnek,
ebből tudja fedezni a felmerülő költségeket. Tehát a célja meghatározott a kölcsönnek, 6 millió
forint december 31-ig. Szükséges a testületi határozat, hogy a kölcsönszerződést polgármester
úr alá tudja írni kölcsönadóként
Papp István bizottsági elnök
Jó úton halad, hogy elindulhasson az építkezés.
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
492/2012. (VI. 26.) 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. részére tagi kölcsön nyújtásáról 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 alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a
társaság részére 2012. december 31. napjáig akként, hogy 2012. július hónaptól kezdődően,
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hat hónapon át, minden hónap 5. napjáig átutal a társaság bankszámlájára 1.000.000,- Ft, azaz
Egymillió forint összeget tagi kölcsön jogcímén az őrzés-védelmi feladatok, valamint a Kárpádmedencei Magyar Vadászati Múzeum projekthez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása céljából
a jelen határozat mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint.
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: A projekt kivitelezéshez elnyert pályázati összeg
rendelkezésre állását követő 30. nap, de legkésőbb 2013. december 31. napja.
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.
15.) önkormányzati rendeletben a működési hiány terhére biztosított.
A képviselő-testület a kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: 2012. június 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tag
lemondásának elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag választásáról, továbbá a
társaság alapító okiratának módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Három tagú a felügyelőbizottság a Média Kft.-ben. Szalánczi Zoltán 2012. június 18-án
lemondott. Bármikor lemondhat a tag, nincs feltételhez kötve. Szükséges új tagot választani,
hogy meglegyen a három bizottsági tag. Az alapító Tóth Zsolt Ágostont kívánja javasolni, a
testületnek szükséges dönteni a személyének elfogadásáról és a lemondás elfogadásáról.
Szükséges alapító okirat módosításáról is dönteni, mely majd megy be a cégbíróságra.
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
493/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tag lemondásának
elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag választásáról, továbbá a társaság alapító
okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u.
12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Szalánczi Zoltán (an: Simkó Anna) 3000
Hatvan, Tüzér u. 6. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag e tisztségéről történő lemondó
nyilatkozatát elfogadja.
Határidő: 2012. július 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
494/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tag lemondásának
elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag választásáról, továbbá a társaság alapító
okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u.
12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Tóth Zsolt Ágoston (an: Vásárhelyi Katalin)
3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11. szám alatti lakost felügyelőbizottsági tagnak 2013. október 28.
napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja.
Határidő: 2012. július 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
495/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tag lemondásának
elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag választásáról, továbbá a társaság alapító
okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u.
12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság alapító okiratát a jelen határozat
mellékletét képező alapító okiratot módosító okiratnak megfelelően módosítja.
A képviselő-testület az alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza
Szabó Zsolt polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító
okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.
Határidő: 2012. július 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Megérkezett Marján János bizottsági tag. A szavazóképes bizottsági tagok száma 4 főre
emelkedett.

3. napirendi pont
Előterjesztés az újhatvani temető területrendezésével kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Arról van szó, hogy a Vágó József tulajdonos útjára temetkeztek, tehát mindenképpen rendezni
kellett már ezt az ügyet rövid úton. Értékbecslést kellett kérni az ingatlan forgalmi értékének
megállapítására. E szerint az ingatlan forgalmi értéke 40 ezer Ft.
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Másik fejlemény, hogy az egyház megvásárolja a terület egy részét a Vágó úrtól, és ha jól
tudom, akkor az egyház majd átadja az önkormányzatnak ajándékba. Ezáltal rendeződik ez az
ügy. Röviden erről szól az előterjesztés.
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:
496/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az újhatvani temető területrendezésével kapcsolatos döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagosan Hatvan
Város Önkormányzatának tulajdonát képező, hatvani 0363/16 hrsz. alatt felvett ingatlanból
1036 m2 nagyságú ingatlanrészt kivon az önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonból és
elrendeli ezen változás önkormányzati nyilvántartásokon történő átvezetését.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda, valamint 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:
497/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az újhatvani temető területrendezésével kapcsolatos döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 2012. május 20. napján
készült ingatlanforgalmi értékbecslés érték megállapításaira – úgy dönt, hogy a hatvani 0363/16
hrsz.-ú ingatlanból leválasztott 1036 m2 nagyságú ingatlanrészt 40.000,- Ft vételárért adásvételi
szerződés keretében értékesíti a Római Katolikus Egyház részére.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján – a Képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Magyar Államot az MNV Zrt.
útján keresse meg az államot megillető törvényes elővásárlási jog gyakorlásra történő
felhívással.
A képviselő-testület az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat rendelkezésre
állását követően felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Római Katolikus Egyházzal
történő adásvételi szerződés megkötésére, a vonatkozó okiratok aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda, a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda, valamint a Jegyzői Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik 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:
498/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az újhatvani temető területrendezésével kapcsolatos döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagosan Hatvan
Város Önkormányzatának tulajdonát képező, hatvani 0363/38 hrsz. alatt felvett ingatlanból 506
m2 nagyságú ingatlanrészt kivon az önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonból és
elrendeli ezen változás önkormányzati nyilvántartásokon történő átvezetését.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda, valamint 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:
499/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az újhatvani temető területrendezésével kapcsolatos döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Római Katolikus Egyház
által ajándékba adott művelés alól kivont, 540 m2 nagyságú területet ajándékul köszönettel
elfogadja, egyben az ajándék tárgyát képező ingatlanrészt beolvasztja a kizárólagos
tulajdonában álló hatvani 0363/16 hrsz.-ú ingatlanba út kialakítása céljából.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda, a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda, valamint a Jegyzői Iroda útján

4. napirendi pont
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A 40 ezer forintos babakötvényről van szó. Láthatjuk, hogy 9 gyermek született, ez kevés sajnos. Ezen gyerekek
részére adjuk ezt a támogatást, most összesen 360 ezer forintot.

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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:
500/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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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
Kajdi Kata, Petrovics Ádám, Balogh Áron, Zsigri Botond, Bőze Szabolcs Barna,
Hipszki Anna, Kovács Nóra, Trinyik Vivien, Balázs Márton, 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 360.000,- Ft – azaz
háromszáz- hatvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2012. évi
költségvetéséről szóló 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

5. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata közbiztonsági és bűnmegelőzési
koncepciójának előkészítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a bűnmegelőzéssel kapcsolatosan, és a
pályázat készítése során merült fel, hogy minden önkormányzatnak rendelkeznie kell egy
bűnmegelőzési koncepcióval. A korábbi már idejétmúlt és jelentős változások történtek,
melyeket át kellene vezetni. Ennek elkészítésére 3 árajánlat érkezett, ezek közül a
Jogszolgáltató Kft.-t célszerű megbízni, mint legkedvezőbb ajánlattevőt.
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:
501/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának
előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közbiztonsági és
bűnmegelőzési koncepciójának megvalósításához szükséges terv elkészítésével a
Jogszolgáltató Kft-t (székhely: 1023 Budapest, Török u. 6.) bízza meg bruttó 1.219.200,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. július 15. (szerződés megkötésére)
2012. október 31. (a koncepció elkészítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
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6. napirendi pont
Előterjesztés a 0254/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő
megállapodásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Külterületből belterületbe átsoroljuk ezt a területet, és egy vállalkozó, név szerint Petőné Fehér
Mária megoldja a közút, árok, közművek kiépítését, majd ingyen és bérmentve a közutat az
önkormányzat tulajdonába adja. Röviden összefoglalva ezt tartalmazza az előterjesztés.
Meg lehetne nyitni az utat egészen a Bátor Táborig.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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:
502/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a 1254/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy megállapodást kössön a hatvani 0254/7 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását
kérelmező tulajdonosával Hatvan Város Önkormányzata nevében a magánerő bevonásával
megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.)
önkormányzati rendeletének, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó
szabályairól szóló 4. §-ban foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást kérő ingatlan
tulajdonosa saját költségén vállalja a hatályos szabályozási tervben kijelölt földrészlet ellátását
biztosító közút kiépítését, a közműhálózat-fejlesztését, valamint a környezetvédelmi és egyéb
szükséges beruházások létesítését.
Határidő: 2012. július 31. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani, volt téglagyári területről készítendő geotechnikai tervezési
beszámoló anyag megrendeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Fritsch Márta főépítész
Készül a rendezési terv és felmerült ennek a területnek a használata, hogy jogos-e az az
övezeti besorolása, ami van. Utánanéztünk ennek, de sajnos övezeti visszaminősítés nem
lehetséges, mert kártérítési igénnyel léphetne fel az önkormányzat felé a tulajdonos. Viszont a
területnek az állékonysága, talajszerkezete teljesen bizonytalan, ezért speciális előírásokat
szeretnénk a rendezési tervben rátenni, mert az probléma lehet az önkormányzatnak, hogyha
építenek rá és utána műszaki probléma, meghibásodás jelentkezik. Ahhoz, hogy ezeket a
speciális előírásokat a rendezési terv készítője meg tudja tenni, ehhez szükség van egy
részletes talajmechanikára, geotechnikára. Ki fognak menni a területre, végig fúrják és arra
adnak egy szakvéleményt, hogy milyen irányú intézkedéseket kell tenni, hogyha építeni
akarnak erre a területre. Valószínűleg nagyon szigorú előírások lesznek, nem lesz értelme
beépíteni ezt a területet.
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Papp István bizottsági elnök
A téglagyár területét építési területté kellene nyilvánítani.
Fritsch Márta főépítész
Ez gyakorlatilag most az, visszasorolni nem tudjuk, mert perelnék azért az önkormányzatot,
viszont a biztonságát meg kell adni a területnek.
Papp István bizottsági elnök
Tehát az anyag elkészítését 240 e Ft + ÁFA-ért a „PRAXIS” Építőipari Mérnökiroda Kft. vállalja.
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:
503/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani, volt téglagyári területről készítendő geotechnikai tervezési beszámoló
anyag megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani, volt téglagyári területről készítendő
geotechnikai tervezési beszámoló anyag elkészítésével PRAXIS” Építőipari Mérnökiroda Kft.
(1162 Budapest, Timur u. 46.) bízza meg 240.000,- Ft + ÁFA összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. július 15. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

8. napirendi pont
Előterjesztés az iskolatej programban való részvétel folytatásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Ludányi Brigitta oktatási referens
Az iskolatej programra vonatkozó rendelet naptári évre szól, értelemszerűen amikor a 2012/13.
tanév indul, így szeptember 3-ától december 31-ig terjedő időszakban kellene az új szállítási
szerződést megkötni. Ez az Egertej Kft.-vel történne, mivel az ő ajánlatuk a legkedvezőbb. Az
iskolatejhez szükséges összeg, önrész illetve előfinanszírozása a költségvetésben
rendelkezésre áll. Amennyiben új rendelet kerül kiadásra 2013. évre vonatkozóan, akkor a
szállítási szerződést a tanév fennmaradó részére meghosszabbítanánk az Egertej Kft.-vel.
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:
504/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az iskolatej programban való részvétel folytatásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi óvoda-, iskolatej
program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján 2012. szeptember 3-tól
2012. december 31-ig terjedő időszakban Hatvan Város Önkormányzata, mint fenntartó részt
vesz az iskolatej programban az általános iskolás gyermekekre (1-8. évfolyam) vonatkozóan.
Az önrész és a támogatás előfinanszírozásához szükséges összeg Hatvan város 2012. évi
költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Iskolatej”
költségsoron rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és az Intézmény-felügyeleti 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:
505/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az iskolatej programban való részvétel folytatásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
az „Egertej” Tejipari Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Sas. u. 60.) 2012. szeptember 3-tól
december 31-ig terjedő időszakra a 2012. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján, a konkrét tanulói létszámadatok megállapítása után,
hogy a határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerint az Iskolatej Szállítási Szerződést
írja alá.
Határidő: 2012. augusztus 31. (a szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti 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:
506/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az iskolatej programban való részvétel folytatásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Amennyiben az iskolatej program a 2013. évben folytatódik, Hatvan Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az „Egertej” Tejipari Kft.-vel
kötött Iskolatej Szállítási Szerződés meghosszabbítására a 2012/2013. tanév végéig terjedő
időszakra a gyerekek folyamatos iskolatejjel történő ellátása érdekében. A képviselő-testület
felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a fennmaradó 2013. január 1-től 2013. június 15-ig
terjedő időszakra vonatkozó önrész és előfinanszírozás Hatvan város 2013. évi költségvetési
rendeletébe történő tervezéséről gondoskodjon.
Határidő: 2012. december 31. (a szerződés meghosszabbítására)
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Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

9. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére kiírt
pályázatok elbírálásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
A szakbizottság ebben az esetben az oktatási bizottság lesz, amely délután ülésezik. A
pénzügyi bizottság elé azért kerül ez az előterjesztés, mert itt munkáltatói döntésen alapuló
illetmény lép fel. Tehát a garantált illetményen felüli illetményrészekről is van szó. Ezt
megpróbáltuk egységessé tenni óvodákra illetve általános iskolákra, valamint a középfokra
vonatkozóan is. De nyilvánvaló, hogyha bármiféle egyéb kérdés is felmerül a bizottsági tagok
részéről, arra szívesen válaszolunk.
Papp István bizottsági elnök
Azért azt el kell mondanom, hogy első határozati javaslatban a Bertók Gabriellára nem
szavazott senki, egyetlen szavazatot sem kapott, ha jól tudom. A Petőné 2/3 feletti szavazatot
kapott. Itt a Brunszvik Teréz óvodáról van szó. A Bertók Gabriella volt most az
intézményvezető. A Pető Lászlóné pedig régebben volt intézményvezető.
Marján János bizottsági tag
Szakbizottságilag mi ebben nem fogunk nagyon részt venni, de a szülőket ahogy hallom, ez
biztosan pozitív dolog, az 1-es iskoláról, a Kossuthról nem beszélünk, mert ott eddig is ő volt az
igazgató, a Polonkainé.
Papp István bizottsági elnök
Ez nem titok, hiszen itt egy megválasztott képviselő-testület bizottsága van, a Brunszvik óvoda
intézményvezetőjével voltak gondok, belső feszültségek voltak.
Papp István bizottsági elnök
Kérem, hogy aki az 1. határozati javaslat A) döntési lehetőségét támogatja, az igennel
szavazzon.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság igen szavazat és tartózkodás nélkül,
4 nem szavazattal az 1. határozati javaslat A) döntési lehetőségét nem fogadta el.
Papp István bizottsági elnök
Kérem, hogy aki az 1. határozati javaslat B) döntési lehetőségét támogatja, az igennel
szavazzon.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül az 1. határozati javaslat B) döntési lehetőségét elfogadta.
A fentiek alapján a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési az alábbi határozatot hozta:
507/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatok
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000
Hatvan, Balassi B. út 44.) intézményvezetői munkakörének ellátásával 2012. július 2. napjától
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2017. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Pető Lászlónét (3000 Hatvan, Vas
Gereben utca 22.) bízza meg, és ezzel egyidejűleg Bertók Gabriella pályázatát nem fogadja el.
Pető Lászlóné illetményét összesen havi bruttó 255.400,- Ft-ban állapítja meg, amelyből
185.103,- Ft a garantált illetmény (G-11), 9.255,- Ft a további szakképesítés elismerésével
összefüggő illetménynövekedés, 15.000,- Ft a garantált összegen felüli munkáltatói döntésen
alapuló illetményrész, és 46.000,- Ft az óvodavezetői pótlék (230 %).
Határidő: 2012. július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Következő a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatóválasztása, amelyről döntést kell hoznunk.
Polonkai Zoltánnét nagyon nagy arányban a tantestület is támogatta.
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:
508/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatok
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 1.) intézményvezetői munkakörének ellátásával 2012. július 2. napjától
2017. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Polonkai Zoltánnét (3000 Hatvan, István
király u. 11.) bízza meg.
Polonkai Zoltánné illetményét összesen havi bruttó 303.500,- Ft-ban állapítja meg, amelyből
193.040,- Ft a garantált illetmény (G-12), 15.443,- Ft a további szakképesítés elismerésével
összefüggő illetménynövekedés, 35.000,- Ft a garantált összegen felüli munkáltatói döntésen
alapuló illetményrész, és 60.000,- Ft az igazgatói pótlék (300 %).
Határidő: 2012. július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslat esetében is két jelentkező volt, a Szent István Általános Iskola
igazgatói álláshelyére. Fedák Anita, az egyik, ő Karácsondról jött.. Másfél oldalas pályázatot
adott be, amelyből egy oldal volt az önéletrajz és fél oldal a pályázat. Aki ezt olvasta, az
láthatta, hogy a szakmaiság igen csekély volt a pályázatban, hozzáértését ebből nem tudjuk
megállapítani. Szavazati arány az olyan volt, hogy egy fő szavazott rá.
Papp István bizottsági elnök
Kérem, hogy aki a 3. határozati javaslat A) döntési lehetőségét támogatja, az igennel
szavazzon.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság igen szavazat és tartózkodás nélkül,
4 nem szavazattal a 3. határozati javaslat A) döntési lehetőségét nem fogadta el.
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Papp István bizottsági elnök
Kérem, hogy aki a 3. határozati javaslat B) döntési lehetőségét támogatja, az igennel
szavazzon.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a 3. határozati javaslat B) döntési lehetőségét elfogadta.
A fentiek alapján a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési az alábbi határozatot hozta:
509/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 59. §-a alapján a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, BajcsyZs. út 8.) intézményvezetői munkakörének ellátásával – áthelyezéssel -, 2012. július 2. napjától
2017. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Kovács Jánost (3000 Hatvan, Balassi B.
út 92.) bízza meg, és ezzel egyidejűleg Fedák Anita pályázatát nem fogadja el.
Kovács János illetményét összesen havi bruttó 382.300,- Ft-ban állapítja meg, amelyből
233.945,- Ft a garantált illetmény (I-11), 23.395,- Ft a további szakképesítés elismerésével
összefüggő illetménynövekedés, 65.000,- Ft a garantált összegen felüli munkáltatói döntésen
alapuló illetményrész, és 60.000,- Ft az igazgatói pótlék (300 %).
Határidő: 2012. július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslattal kapcsolatosan szeretném bejelenteni érintettségemet, és nem
kívánok szavazni.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság további 3 tagja 3 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül az érintettség bejelentését elfogadta.
Papp István bizottsági elnök
A Bajzával kapcsolatban azért azt el kell mondanom, hogy az elmúlt egy év alatt az iskola
imázsa javult, a fegyelem, rend és minden szempontból. Óriási ellenszenv volt az Edittel
szemben, mert aki megszokott valamit, az nagyon nehezen vált, hogy az iskola, a gyerekek az
elsődlegesek és nem a tanárok. Óriási ellenállás volt azok között a tanárok között is, akik a
munkát is másképp gondolják, mint ahogy azt meg kell csinálni. Saját tanára az iskolának, akik
ott dolgoznak, megfúrták a saját iskolájukat, abból a szempontból, hogy ne legyen emelt szintű
érettségi. Ez nem sikerült, és a megyében a legjobb emelt szintű érettségi szervezése,
lebonyolítása a Bajza gimnáziumban történt. Ezt nem én mondtam, hanem a Kormányhivatal
főosztályvezetője.
Papp István bizottsági elnök
A negyedeik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
510/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatok
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) intézményvezetői munkakörének ellátásával 2012.
július 2. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Pappné Forgács Editet
(3000 Hatvan, Móra F. utca 7.) bízza meg.
Pappné Forgács Edit illetményét összesen havi bruttó 350.000,- Ft-ban állapítja meg,
amelyből 202.020,- Ft a garantált illetmény (H-10), 14.141,- Ft a további szakképesítés
elismerésével összefüggő illetménynövekedés, 53.800,- Ft a garantált összegen felüli
munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, és 80.000,- Ft az igazgatói pótlék (400 %).
Határidő: 2012. július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Augusztus 31-ig még miénk az iskola, és Fehér Józsefnének lejárt a megbízatása.
dr. Szikszai Márta jegyző
Szeretném elmondani, hogy ugyan kicsit értelmetlennek tűnik 2 hónapra igazgatót választani,
de átnéztük oda-vissza a jogszabályokat és nincs olyan átmeneti rendelkezés, ami alapján meg
lehetett volna átmenetileg hosszabbítani, ezért ezt a pályáztatást le kellett folytatni ebben az
esetben is.
Marján János bizottsági tag
Így, hogy tudjátok, hogy ez határozott idő, ez így szabályos és logikus?
dr. Szikszai Márta jegyző
Igen, tehát nincs átmenet. Értelmetlen, mert a józan paraszti ész ellen való. Tanulói
jogviszonyból lesz jogutód, de munkáltató jogutódlás nem lesz.
Papp István bizottsági elnök
További kérdés, észrevétel nem volt, az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
511/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatok
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) intézményvezetői munkakörének
ellátásával 2012. július 2. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Fehér
Józsefnét (3000 Hatvan, Kisfaludy utca 12/a) bízza meg.
Fehér Józsefné illetményét összesen havi bruttó 340.000- Ft-ban állapítja meg, amelyből
192.300,- Ft a garantált illetmény (H-9), 19.230,- Ft a további szakképesítés elismerésével
összefüggő illetménynövekedés, 48.500,- Ft a garantált összegen felüli munkáltatói döntésen
alapuló illetményrész, és 80.000,- Ft az igazgatói pótlék (400 %).
Határidő: 2012. július 2. (a munkaügyi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
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10. napirendi pont
Tájékoztató az Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. május 1-jével történő állami tulajdonba adásáról
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A parlament döntött arról az egészségügyi beteg szakellátást államilag fogják működtetni.
Ehhez kapcsolódóan a vagyont is a törvényben meghatározottak szerint az önkormányzattól
átveszi. Munkabizottságok alakultak, a GYEMSZI-hez kellett az önkormányzatnak és a
kórháznak is táblázatokat, anyagokat beküldeni. Az önkormányzat és az intézmény részéről is a
jegyzőkönyv aláírásra került. A GYEMSZI még nem jelzett vissza, tehát elvileg még dolgozunk
rajta. Vannak még kérdéses dolgok a vagyont illetően, a Faház és nővérszálló szétválása még
nem történt meg, kérdés, hogy augusztus 1-ig megtörténik –e.
Papp István bizottsági elnök
Ezt mi leválasztottuk elméletileg?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Gyakorlatban még nem történt meg.
A kötelezettségeket, követeléseket le kellett adni.
Papp István bizottsági elnök
Visszakapjuk azt a 170 milliót?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Benne van, de nem tudjuk.
Marján János bizottsági tag
A felügyelőbizottság sem kapott még vissza semmit.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
tudomásulvételét.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. május 1-jével történő állami tulajdonba adásáról szóló
tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően
egyhangúlag tudomásul vette.

11. napirendi pont
Előterjesztés a 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A közszolgáltató, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az intézmények
részéről több javaslat is érkezett, hogy az intézményfelújítási feladatterv kerüljön módosításra.
Többek között a Brunszvik Teréz óvodában a medence másmilyen technológiával kerüljön
megoldásra, ezért 50 ezer forint szükséges ennek a feladatnak az elvégzésére. A kazánt
célszerű lenne kicseréltetni, mert rossz állapotban van, ebben az évben meg kellene csinálni a
fűtés tervezését, és mesesarkok kialakítását kérték a szülők.
A Varázskapu óvodában a szomszédos ingatlanból megvettünk egy területrészt, amit
szükséges körbekeríteni és szintkülönbség miatt a területrendezést elvégezni, ezért a korábbi
két vizesblokk felújítás miatt a pénzeszköz átcsoportosításra kerülne. Egy darab vizesblokk
kerülne felújításra, a másik költségéből pedig a kerítést és a területrendezést tudná megoldani a
közszolgáltató.
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A Kodály Zoltán Általános Iskola fűtési rendszerét is szükséges megterveztetni, rossz
állapotban van, tehát a következő években be kell majd a felújítást terveznünk, amennyiben az
iskola az önkormányzatnál marad.
Az 5. sz. Általános Iskolánál is a komplett ikerszivattyút kellene kicserélni, mert a fűtési szezont
nem biztos, hogy biztonságosan meg tudnánk indítani.
A Damjanich János Szakközépiskola kerekharaszti tanműhelyének épületében tartalék
keretként került megjelölésre a kazán cseréjének elvégzése, mert az ingatlan a kerekharaszti
önkormányzat tulajdonában van, valamint valószínű, hogy az intézmény el fog az
önkormányzattól kerülni. Ha a fűtési szezonban felmerül olyan probléma, hogy nem tartható a
fűtési rendszer, akkor meg fogjuk oldani, de ha nem muszáj, akkor nem mi oldanánk már ezt
meg.
A Hajós Alfréd úti óvodában is van egy kazánrepedés, emiatt célszerű ezt a kazánt kicserélni.
Marján János bizottsági tag
A 6-os iskola megint nincs benne rendesen.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Benne van a 6-o iskola, de az általános iskolák esetében, mivel valószínűleg át fognak kerülni
az iskolák, ezért csak a legszükségesebb dolgok vannak betervezve.
Marján János bizottsági tag
Az 5-ös iskola viszont ott van.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Mert balesetveszélyes dolgok vannak az 5-ös iskolánál, illetve már tarthatatlan dolgok. Bejárati
ajtó festése, lépcső feletti tető javítása. Katasztrofális állapotban vannak.
Marján János bizottsági tag
De mint tulajdonos, végül is maga az iskola az miénk marad.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen, de most az volt a döntés, hogy amíg nem tisztázódik, addig ne sokat költsünk.
Marján János bizottsági tag
Akkor ne költsünk egy fillért sem.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
De ami balesetveszélyes azt meg kell csinálni. Vagy fűtési szezonban, ha ki kell azonnal
cseréltetnünk a kazánt, mint a Kodály Zoltán iskolában, és tervünk sincs, akkor megy az idő az
épületet nem tudjuk fűteni, tehát a terveztetést legalább célszerű elvégeztetnünk. Ha olyan
vészhelyzet adódik, akkor azonnal a kivitelezést meg tudjuk kezdeni. A kritikus dolgokra fel kell
készülni.
Marján János bizottsági tag
A Bajzánál az udvari épületben, mi van ott?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ez a demós épület. Van egy folyosó része, és a jobb oldali részen kerülne kialakításra a
melegítő konyha és az étkező.
Marján János bizottsági tag
És ez felújítás?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Felújítás.
Marján János bizottsági tag
Nem beruházás?
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Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Nem beruházás.
Marján János bizottsági tag
Nem voltunk rákötve a szennyvízcsatornára a Bajzánál?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Bajzánál rá van kötve, csak a Balassi Bálint úton megy az új hálózat, és megy a régi. Most mi
a régire vagyunk rákötve, nem az újra.
Papp István elnök
Már volt vagy ötször vészhelyzet, hogy visszafelé jött a víz.
Meg el is van törve a cső.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az más, az az épület felújítással, amit a Strabag csinált az azzal összefüggő.
Marján János bizottsági tag
Nincs teljesítési garancia?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Jól teljesítési garancia nincsen, de még garanciában van, és már csak ez a része hiányzik.
Minden garanciális hibát kijavított a Strabag, ennek a kivételével. Már többször voltunk
bejáráson, most az az utolsó, hogy megkameráztatják. Van két egyenes szakasz, ami miatt
kritikus. A legnagyobb probléma az, hogy az új mozgáskorlátozott WC-ben olyan bűz van
mindig, hogy egyszerűen használhatatlan. Nem derült még ki a bűz eredete, most azt nézi meg
a kivitelező, hogy nem-e egy másik, elhagyott vezetékről megy a bűz oda. Illetve, hogy a régi
vezeték nincs-e eltörve.
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:
512/2012. (VI. 26.) 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 annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen 4.890.000,- Ft-ig, valamint a polgármesteri keret
költséghelyen 177.000,- Ft-ig biztosított.
Határidő: 2012. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés a
módosításáról

Hatvan-Újváros

Plébánia
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támogatásáról

szóló

megállapodás

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A korábbi megállapodást, amely megkötésre került, egyszerűbb úgy módosítani, hogy az
egyháznak a teljes kivitelezési költségről számlát kell benyújtania, és ennek az 50 %-a,
legfeljebb 5 millió forint lehet a vissza nem térítendő támogatás, a kamatmentes kölcsön pedig
marad az 5 millió forint.
Valamint a műszaki ellenőrzési feladatokat teljes jogkörrel a hivatal dolgozói fogják elvégezni.
Ez azért fontos, mivel az ön kormányzat jelentős pénzeszközt tesz bele, a feladatok
maradéktalanul elvégzésre kerüljenek.
Papp István bizottsági elnök
Ez azt jelenti, hogy olcsóbb lesz, mint az eredeti terv, és így kellett módosítani az egész
szerződést.
Bagi Miklós bizottsági tag
Én nem tudom értelmezni ezt az egészet. Itt az áll, hogy a számlával igazolt költségek 50 %-a,
legfeljebb 5 millió forint lehet. És a kölcsön? A kölcsönt ezek szerint nem kell számlával
igazolni.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A teljes költséget.
Bagi Miklós bizottsági tag
Az nincs leírva ide. Én azt tudom olvasni, ami ide le van írva.
De már az eredeti megállapodás is egy kicsit vérzik, nem tudom, hogy ki írta. Ott meg csak az
van benne leírva, hogy a 2 millió forintról kell számlával igazolt költségeket hozni, ez a temető
felújítás. Ott szó sincs a 10 millió forintról. Nem a mosatni módosítás. Akkor a mostani
módosítást már nem kellett volna megszövegezni, vagy pedig következő alkalommal újra
módosítjuk?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Meg fogom ezt nézni.
Bagi Miklós bizottsági tag
Itt van, oda tudom adni.
Papp István bizottsági elnök
Az a probléma, hogy az 5 millió forinton felüli részt nem kapja meg?
Bagi Miklós bizottsági tag
De, megkapja, csak akkor nincs értelme ennek az egésznek, ami itt le van írva, mert akkor ez
alapján nem kell a kölcsönnel elszámolni. A kölcsönt úgy használod fel, ahogy akarod
Marján János bizottsági tag
Én értem mit mondasz. Az önkormányzat le legyen fedve, az ő saját pénzüket meg feketén
felhasználják.
dr. Szikszai Márta jegyző
Nekem lejön belőle. A számlával igazolt költségek 50 %-áig, de legfeljebb 5 millió forintig
megkapja a vissza nem térítendő támogatást. Tehát, ha ő számlával nekem 10 milliót igazol le,
akkor megkapja az 5 milliót, a ha számlával csak 7 milliót igazol le, akkor nem kap meg csak
3,5 milliót.
Papp István bizottsági elnök
Az lesz 15 millió is első nekifutásra.
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dr. Szikszai Márta jegyző
A szerződésről beszélek, az okiratról.
Bagi Miklós bizottsági tag
Akkor megint egy másik része nem jó. Az eredeti megállapodás nem jó.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Két pontban van és most az 1/a-t javítottuk. Az 1/a lett módosítva.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Tehát a temető kerítéssel kapcsolatosan is el kell számolniuk.
Bagi Miklós bizottsági tag
Nincs egyértelműen beleírva.
Papp István bizottsági elnök
Az előzőt hatályon kívül nem helyeztük.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Miklósnak az a gondja, hogy a temetőkerítésre benyújtott pénzzel is el kell számolni.
Bagi Miklós bizottsági tag
Nem. Az a gondom, hogy az eredetiben csak az van, hogy átvevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője nyilatkozik, mely szerint a mellékelt számlák alapján kifizetett összegeket jelen
szerződés 2. pontjában meghatározott cél megvalósítására használta fel. Itt szó nincs 1/a, 1/b.
pontról.
dr. Szikszai Márta jegyző
Akkor legyen egy módosító indítvány erről.
Papp István bizottsági elnök
És csütörtökön újra tárgyaljuk?
dr. Szikszai Márta jegyző
Nem, ennek a bizottságnak lesz egy módosító indítványa.
Papp István bizottsági elnök
A Hatvan –Újváros Plébánia támogatásáról szóló megállapodás módosításról szóló
előterjesztéssel kapcsolatosan javaslom az alábbi
módosító indítványt
tenni:
1. Az előterjesztés mellékletét képező szerződés 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lépjen:
"2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás 1.a.
pont első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„1.a.) Az átadó jelen megállapodással a Hatvan-Újváros Szent István király templom homlokzat
javítására, felújítására a számlával igazolt teljes kivitelezési költségek 50 százalékáig, legfeljebb
5.000.000,-Ft azaz -Ötmillió- forint összegig vissza nem térítendő támogatást, valamint a számlával
igazolt teljes kivitelezési költségek 50 százalékáig, legfeljebb 5.000.000.-Ft azaz -Ötmillió- forint összegig
visszatérítendő támogatást (kamatmentes kölcsönt) (továbbiakban együtt: átadott pénzeszköz) átad az
átvevő részére.”"
2. Az előterjesztés mellékletét képező szerződés a 3. pont után az alábbi 3a. ponttal egészül ki:
"3a. Megállapodó Felek megállapodnak abban, hogy a pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás 5.
pont 4. francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
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(Átvevő a felhasználásról a fenti határidőig az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni:)
”-Átvevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozik, mely szerint a mellékelt számlák alapján
kifizetett összegeket kizárólag a jelen szerződés 1.b.) és 2.b.) pontjában meghatározott cél
megvalósítására használta fel.""

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:
513/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan-Újváros Plébánia támogatásáról szóló megállapodás módosításáról
szóló előterjesztést és az Elnök úr javaslatára alábbi
módosító indítványt
teszi:
1. Az előterjesztés mellékletét képező szerződés 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész
lépjen:
"2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a pénzeszköz átadásra vonatkozó
megállapodás 1.a. pont első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„1.a.) Az átadó jelen megállapodással a Hatvan-Újváros Szent István király templom homlokzat
javítására, felújítására a számlával igazolt teljes kivitelezési költségek 50 százalékáig, legfeljebb
5.000.000,-Ft azaz -Ötmillió- forint összegig vissza nem térítendő támogatást, valamint a
számlával igazolt teljes kivitelezési költségek 50 százalékáig, legfeljebb 5.000.000.-Ft azaz Ötmillió- forint összegig visszatérítendő támogatást (kamatmentes kölcsönt) (továbbiakban
együtt: átadott pénzeszköz) átad az átvevő részére.”"
2. Az előterjesztés mellékletét képező szerződés a 3. pont után az alábbi 3a. ponttal egészül
ki:
"3a. Megállapodó Felek megállapodnak abban, hogy a pénzeszköz átadásra vonatkozó
megállapodás 5. pont 4. francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
(Átvevő a felhasználásról a fenti határidőig az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni:)
”-Átvevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozik, mely szerint a mellékelt számlák
alapján kifizetett összegeket kizárólag a jelen szerződés 1.b.) és 2.b.) pontjában meghatározott
cél megvalósítására használta fel.""
Határidő: 2012. június 26.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
514/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan-Újváros Plébánia támogatásáról szóló megállapodás módosításáról
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szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot - a módosító indítvány figyelembe
vételével -, elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város
Önkormányzata és a Hatvan-Újváros Plébánia (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út
2a.) között 2012. április 10-én kötött pénzeszköz átadásról szóló megállapodást a jelen
határozat mellékletét képező szerződés alapján módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására
vonatkozó megállapodást módosító okirat aláírására.
Határidő: 2012. július 10. (a megállapodás módosítás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Bagi Miklós bizottsági tag távozik az ülésről.
Papp István bizottsági elnök
Megállapítja, hogy a szavazatképes bizottsági tagok száma 3 fő, a bizottság határozatképes.

13. napirendi pont
Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására
vonatkozó közszolgáltatási szerződésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Jelenleg közszolgáltatási szerződés áll fenn Hatvan Város Önkormányzata és a Bio-Pannónia
Kft. között, települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására
vonatkozóan. Ez a szerződés 2013. december 31-ig határozott idejű hatállyal került
megkötésre. Amennyiben ez közszolgáltatási szerződés bármely okból megszűnik, célszerű az önkormányzat gazdálkodási szempontjait figyelembe véve -, az önkormányzat tulajdonában
álló Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel szerződést kötni ennek a
tevékenységnek az ellátására. Ennek feltétele, majd ha eljön a lehetőség, jogosulttá váljon a
Zrt. ezen feladatnak a végzésére.
Marján János bizottsági tag
Gondolom az engedélyeztetéshez szükséges.
dr. Szikszai Márta jegyző
Igen, az engedélyeztetéshez, a környezetvédelmi
szándéknyilatkozat-szerűség, és ezt találtuk ki.

hatósághoz

kell

egy

befogadó

Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati
javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
515/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)
jogosulttá válik a települési hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására és a jelenlegi
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közszolgáltatóval, a Bio-Pannónia Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött,
a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés megszűnik, úgy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan közszolgáltatási szerződést köt.

14. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan városban kialakított szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozat
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Balassi Bálint úti óvodánál a hulladékgyűjtő sziget helyét a szülők kifogásolták. Az elmúlt
testületi ülésen elfogadásra került, hogy kerüljön szembe, a Dobó térre ez a hulladékgyűjtő
sziget. Ott sem megfelelő a hely, ezért visszakerülne az óvoda oldalába ez a sziget.
Kondek Zsolt képviselő
Mindig problémás ezeknek a hulladékgyűjtő szigeteknek az elhelyezése, mert senkinek sem
tetszik. A Béke utcából állandóan küldözgetik a képeket, hogy hogy néz ki, a ház előtt állandó
szemét van. Ha ezeket a bevásárlóközpont parkolójába tudnánk kitenni, úgy is mennek
bevásárolni az emberek, vigyék ki oda. Sajnos még zsákos kutyaürüléket is tesznek a szelektív
hulladékgyűjtő mellé.
Marján János bizottsági tag
De nem engedik meg.
Kondek Zsolt képviselő
Ott lenne helyben, ahol úgy is vásárolnak az emberek.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Sajnos, ha a tulajdonos nem engedi meg, nem lehet.
Marján János bizottsági tag
Aki ezt a szigetet kialakította, annak nem kellene rendesen megcsinálni? Eső esetén nem lehet
egyiket sem rendesen megközelíteni, kivéve, amelyik valamilyen parkolóhelyen van.
Papp István elnök
Körbe kell betonozni. Van nekünk sóder, vagy kavics?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Nincs semmink. Majd szerintem, ha a Zrt. elindul az útkarbantartással, akkor tudunk ezzel
valamit kezdeni. Le kellene betonozni, mert ha sima kavicsot teszünk bele, az gyorsan
szétmegy.
Marján János bizottsági tag
Meg szeretném kérdezni, mi az a Bimbó utca?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Kerekharaszti a Bimbó utca. Mivel pályázatból volt, ezt a szigetet is tartanunk kell. Akkor még
Kerekharaszt Hatvanhoz tartozott.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
516/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan városban kialakított szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
1.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városban kialakítandó
szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) sz.
határozat módosításáról szóló 373/2012. (V. 31.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városban kialakítandó
szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) sz.
határozatát módosítja annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete
lép.

Határidő: 2012. július 2.
Felelős: Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István elnök
5 perc szünetet rendel el.

15. napirendi pont
Előterjesztés a „Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázathoz
kapcsolódó építési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Közbeszerzési eljárást szükséges indítani a Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelmével
kapcsolatosan, mivel a becsült értéke 70 millió forint. A határozati javaslat első fele erről szól, a
második pedig a bíráló bizottság létrejöttéről.
Papp István bizottsági elnök
Ez a 100 milliós pályázat ez meg lett nyerve.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen.
Papp István bizottsági elnök
Meg lesz csinálva minden árok, BOSCH-tól egészen a Bér patakig.
Kondek Zsolt képviselő
Többek között csatalakozik hozzá ez a Bajcsy úti csapadékvíz-elvezető.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az nem ehhez tartozik, hanem a Móricz Zsigmondosba.
Marján János bizottsági tag
Most 100 milliót nyertünk. És a 70 millió?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
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A kivitelezési költség, de ez azt jelenti, hogy a pályázatba nem csak a kivitelezési költségek
vannak benne, hanem a projekttel kapcsolatos egyéb bonyolítási költségek. Pl. el lehet
számolni a megvalósíthatósági tanulmányt, tervezést. Úgy jön ki, hogy 70 millió a kivitelezési
költség, nettó.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
517/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázathoz kapcsolódó
építési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Liszt Ferenc utca és környéke
árvízvédelme” című pályázathoz kapcsolódó építési munkák megrendelése” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben. A beszerzés nettó
becsült értéke 70.629.890,- Ft. A pénzügyi fedezet pályázati forrásból 100-%-ig biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Liszt Ferenc utca és környéke
árvízvédelme” című pályázathoz kapcsolódó építési munkák megrendelése” elnevezésű,
70.629.890,- 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;
2.) Tóth-Kondacs György vízügyi ügyintéző;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető.
Határidő: 2012. július 31. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

16. napirendi pont
Előterjesztés „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az eszközök beszerzésének a becsült értéke majdnem 15 millió forint, ezért közbeszerzési
eljárást szükséges indítani. A határozati javaslat első fele erről szól, a második pedig a bíráló
bizottság tagjainak megválasztásáról.
Papp István elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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518/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és
a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” tárgyában közbeszerzési eljárást indít egyszerű,
hirdetmény nélküli eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 14.956.692,- Ft. A
képviselő-testület a 191/2012. (III. 29.) számú határozatában biztosította a beszerzéshez
szükséges pénzügyi fedezetet.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése
és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” tárgyú, 14.956.692,- 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 képviselőtestületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő;
2.) Bánkútiné Katona Mária, irodavezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
5.) Jagodics Milán, Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. – ügyvezető.
Határidő: 2012. július 10. (ajánlattételi felhívások megküldésére).
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

17. napirendi pont
Előterjesztés az „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése, a „Vegyi
tisztítószerek beszerzése” és az „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárások megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Központosított közbeszerzést szükséges a fenti tárgyú közbeszerzésekre indítani. Külön-külön
határozati javaslatokban szerepelnek. Elsőként, hogy mik a becsült összegek, másodikként a
bíráló bizottságok tagjainak megválasztása található.
Kondek Zsolt képviselő
Megint egy évre szól?
Tavaly az volt a probléma, hogy nem biztos, hogy egy éven keresztül tudják tartani az árat.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Egy évre szól mindig. Tavaly is szenvedett, aki megnyerte.
Kondek Zsolt képviselő
Esetleg rászámolják, hogy ennyi volt a veszteség, mert volt akinek bizonyos dolgoknál
vesztesége lett. Akkor lehet, hogy drága lesz.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A pályázónak kell tudnia.
Papp István elnök
Előre felméri a mennyiséget, előre megkapja a pénzt.
371

Marján János bizottsági tag
Ez 6 hónap!
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Elnézést, akkor fél év.
Marján János bizottsági tag
A másik pedig, hogy 2012. 07. 31-ig terjedő határozott időtartamra szól a szállítási szerződés.
Akkor ez most hogy van?
Papp István elnök
Kiírja közbeszerzést, azután pedig eldöntik, hogy ki nyerte.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az a régi, ami most jár le.
Marján János bizottsági tag
Tehát augusztus 1-től kötjük most 6 hónapra.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az
előterjesztés elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
519/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzés”, a „Vegyi
tisztítószerek beszerzése” és az „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárások megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb
papíráru beszerzése” elnevezésű helyben központosított közbeszerzési eljárást indít egyszerű,
hirdetmény nélküli eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 4.351.175.- Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb
papíráru beszerzése” elnevezésű, 4.351.175.-Ft nettó becsült értékű, helyben központosított,
egyszerű, hirdetmény nélküli 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 a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő – elnök;
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) Bánkútiné Katona Mária, irodavezető
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó.
Határidő: 2012. július 10. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István elnök
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
520/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzés”, a „Vegyi
tisztítószerek beszerzése” és az „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárások megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Vegyi tisztítószerek beszerzése”
elnevezésű helyben központosított közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli
eljárásrendben . A beszerzés nettó becsült értéke 3.309.154.- Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Vegyi tisztítószerek beszerzése”
elnevezésű, 3.309.154.- Ft nettó becsült értékű, helyben központosított, 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 a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő – elnök;
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) Bánkútiné Katona Mária, irodavezető
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó.
Határidő: 2012. július 10. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
521/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzés”, a „Vegyi
tisztítószerek beszerzése” és az „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárások megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Utántöltő kellékanyagok beszerzése”
elnevezésű helyben központosított közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli
eljárásrendben . A beszerzés nettó becsült értéke 2.179.982.- Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Utántöltő kellékanyagok beszerzése”
elnevezésű, 2.179.982.- Ft nettó becsült értékű, helyben központosított, 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 a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő – elnök;
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) Bánkútiné Katona Mária, irodavezető
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
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5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó.
Határidő: 2012. július 10. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

18. napirendi pont
Előterjesztés ”Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázathoz kapcsolódó építési engedélyezési tervek megrendelése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Elbírálásra kerültek a tervezésre vonatkozó árajánlatok, a közbeszerzésnek az eredménye. A
határozati javaslatok az eredményről szólnak. Az első arról, hogy a 4D Tájépítész Iroda Bt. nem
tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, illetve a VÁR-KERT Kft. sem. A tér területrendezésével
kapcsolatosan a nyertes pályázó a Pro Urbe Kft. lett illetve a Táj-Consult Környezettervezési Bt,
a második helyezett a Grafit 37 Építész Iroda.
A Hatvany Lajos Múzeum épületét a MOTÍVUM Eger Építész Iroda Kft. fogja tervezni, a
második legkedvezőbb ajánlattevő a Grafit 37 Építész Iroda Kft. volt.
Kondek Zsolt képviselő
Én egész furcsát látok. Az 1. részben a Grafit 37 Építész Iroda 4.400.000,- Ft ajánlatot tett, míg
a Pro Urbe 8.800.000,- Ft-os ajánlatot.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az előterjesztés második részében végső ajánlatot tehettek a pályázók, és akkor a Táj-Consult
Bt. és a Pro Urbe Kft is leengedte az árait. Mert valóban, a legkedvezőbb ajánlatot első körben
mindenben a Grafit 37 Építész Iroda Kft. tette, de azután ő nem engedett az árakból, olyan
mértékben, hogy ő legyen a nyertes.
Papp István elnök
Itt voltak, mindenki helyben?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen.
Papp István elnök
És ezt itt helyben megbeszélték.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen.
Marján János bizottsági tag
A becsülthöz képest, ami előzetesen becslésre került ez sokkal alacsonyabb.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ez annak köszönhető, hogy a Grafit Gyöngyösről meg lett hívva, és ő levitte az árakat, mert
előtte amik be lettek kérve ajánlatok, az mind magasabb volt. Mi jól jártunk a Grafittal, csak
munkát nem tudott szerezni, mert minden másik cég alá ment az ő ajánlatának, ő viszont már
nem engedett.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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522/2012. (VI. 26.) 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 298/2012. (V. 14.) számú határozata alapján indult, „Turisztikai
attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó építési
engedélyezési tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében a 4D Tájépítész Iroda Bt. (1093 Budapest, Vámház krt. 11.
II/2.) ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlat nem tekinthető
hiánytalannak, és a hiánypótlási felhívásnak az ajánlatkérő nem tett eleget.
Határidő: 2012. július 2. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
523/2012. (VI. 26.) 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 298/2012. (V. 14.) számú határozata alapján indult, „Turisztikai
attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó építési
engedélyezési tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében a VÁR-KERT Műszaki Tervezési Kft. (1113 Budapest,
Karolina u. 39.) ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés
e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlat nem
tekinthető hiánytalannak, és a hiánypótlási felhívásnak az ajánlatkérő nem tett eleget.
Határidő: 2012. július 2. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
524/2012. (VI. 26.) 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 298/2012. (V. 14.) számú határozata alapján
indult, „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz
kapcsolódó építési engedélyezési tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás I. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Pro
Urbe Kft. (1034 Budapest, Szomolnok u. 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)
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bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot,
azaz 3.470.000.-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 298/2012. (V. 14.) számú határozata alapján
indult, „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz
kapcsolódó építési engedélyezési tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás I. része tekintetében második helyezett
ajánlattevőnek a Grafit 37 Építész Iroda Kft. (3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) ajánlattevőt
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, 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 4.300.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2012. július 2. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István elnök
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
525/2012. (VI. 26.) 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 298/2012. (V. 14.) számú határozata alapján
indult, „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz
kapcsolódó építési engedélyezési tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás II. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a TájConsult Környezettervezési Bt. (1131 Budapest, Gyöngyösi út 23.) 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 1.880.000.-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 298/2012. (V. 14.) számú határozata alapján
indult, „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” tárgyú közbeszerzési
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás II. része tekintetében második helyezett
ajánlattevőnek a Grafit 37 Építész Iroda Kft. (3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) ajánlattevőt
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, 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 1.950.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2012. július 2. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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Papp István elnök
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
526/2012. (VI. 26.) 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 298/2012. (V. 14.) számú határozata alapján
indult, „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz
kapcsolódó építési engedélyezési tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás III. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a
MOTÍVUM Eger Építész Iroda Kft. (3353 Aldebrő, Arany J. u. 69.) 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 2.650.000.-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 298/2012. (V. 14.) számú határozata alapján
indult, „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz
kapcsolódó építési engedélyezési tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás III. része tekintetében második helyezett
ajánlattevőnek a Grafit 37 Építész Iroda Kft. (3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) ajánlattevőt
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, 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 2.700.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2012. július 2. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19. napirendi pont
Előterjesztés a ”Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázat benyújtásához kapcsolódó döntésekről
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Egy 500 milliós pályázat lesz beadva. Ennek előkészítéseként szükséges együttműködési
megállapodásokat kötni, illetve támogatói nyilatkozatokat csatolni a felsorolt szervezetekkel,
hogy sikeres legyen a pályázatunk. 100 %-ban finanszírozott lenne. Ebből lehetne megcsinálni
a régi buszpályaudvar főtömbjét.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen.
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
527/2012. (VI. 26.) 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 a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
közzétett turisztikai attrakciók, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívásra
ÉMOP 2.1.1/B-11 „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” címmel
pályázatot kíván benyújtani és a Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok aláírására.
A projekt megvalósítás helyszínei: Hatvan, Kossuth tér és a Hatvany Lajos Múzeum Hatvan,
Kossuth tér 11.
A projekt megvalósítási helyszíneinek helyrajzi számai: 5227/1 hrsz., 5231/2 hrsz.,
Projekt tervezett bruttó összköltsége
500.000.000- Ft
Igényelt bruttó támogatás:
500.000.000.- Ft
Határidő: 2012. augusztus 31. (pályázat benyújtására)
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
528/2012. (VI. 26.) 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 Magyar Turizmus ZRt. Északmagyarországi Regionális Marketing Igazgatósággal, az Észak-magyarországi Tudás
Klaszterrel, a Zöld Utak Turisztikai és Vendéglátási Innovációs Klaszterrel, a Gyöngyös-Mátra
Turisztikai Közhasznú Egyesülettel (TDM), a Davino Szolgáltató, Turisztikai, Területfejlesztési
és Oktatási Bt.-vel, és a Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesülettel, 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

20. napirendi pont
Előterjesztés a TH-Stúdió Építész Iroda Kft. részére többletköltség biztosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Szerződés került megkötésre a TH-Stúdió építész irodával a kórház ivóvíz tározója és
nyomásfokozó szivattyútelepe áthelyezésének kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére.
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Azonban az egyeztetések során kiderült, hogy mivel a kórház épülete műemlék besorolást
kapott, ezért egy engedélyt kell a Kulturális Örökségvédelmi Irodához benyújtani. Erre
többletköltséget kér az Építész Iroda, ami bruttó 127.000,- Ft. Opcióban egyébként az
ajánlatában benne volt, és ha beleszámoltuk volna amikor a három ajánlatot kértük, akkor is az
övé lett volna a legkedvezőbb ajánlat.
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
529/2012. (VI. 26.) 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 TH-Stúdió Építész Iroda Kft. (székhely:
1118 Budapest, Kelenhegyi út 31/B.) részére bruttó 127.000,- Ft többletköltséget biztosít kis
műemléki engedélyezési terv elkészítésére.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „Nyomásfokozó tartály és víztartály
kialakítása Kórház épületében” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

21. napirendi pont
Előterjesztés föld- és közterület bérleti szerződéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A volt autóbusz pályaudvar mellett található az a kis fagyizó, ami Bakos Attila tulajdonában van.
Korábban volt a földterület bérlésére vonatkozóan a Volánnal szerződése, azonban miután
átkerült az önkormányzat tulajdonába a volt buszpályaudvar területe így jelenleg nem
rendelkezik érvényes jogcímmel a terület használatára vonatkozóan. 15,3 m2 nagyságú ez a
terület, 13,3 m2 található az autóbusz pályaudvar területén, 2 m2 pedig közterületen. Ezért van
föld – és közterület bérleti szerződésként megírva. 500,- Ft/m2díjtételt javaslunk, ami a
közterületes rendeletben foglalt árral megegyezik. A szerződésben célszú kikötni, pont a
turisztikai pályázattal kapcsolatosan, hogy amennyiben az önkormányzatnak, mint
tulajdonosnak erre a földterületre szüksége van, úgy a felépítmény tulajdonosa 60 napon belül
köteles a felépítményt tartozékokkal együtt elbontani, kártalanítási igény bejelentése nélkül.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta az
előterjesztés elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
530/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
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 17. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy
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dönt, hogy a hatvani 5226 hrsz.-ú földrészletből 13,3 m2 nagyságú területet és a hatvani 5227/1
hrsz.-ú közterületből 2 m² nagyságú területet Bakos Attila egyéni vállalkozó (3000 Hatvan,
Széchenyi u. 22.) részére bérbe adja jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés
alapján.
A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2012. július 10. (a bérleti szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22. napirendi pont
Előterjesztés árvízvédelmi szivattyú mobillá alakításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Erre írtunk ki pályázatot, jelentkezett három cég. A kecskeméti cég nyerte meg, mert ő a
legkevesebb összegért vállalja, hogy mobillá teszi, illetve dízel motorral összeépíti.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
531/2012. (VI. 26.) 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 árvízvédelmi szivattyú mobillá
alakításával a Hírős Mester Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 62.) bízza meg bruttó
2.387.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „árvízvédelmi szivattyú mobillá történő
átalakítása” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. július 31. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

23. napirendi pont
Előterjesztés térfigyelő rendszer fejlesztésének előkészítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Megváltoztak a jogszabályok, a fejlesztés megvalósítása előtt tervdokumentációt kell
készíttetnünk, melyet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak be kell adnunk jóváhagyásra. A
tervdokumentáció elkészítésére 4 árajánlat érkezett, Szűcs János egyéni vállalkozó adta
legkedvezőbbet.
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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532/2012. (VI. 26.) 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 város térfigyelő rendszer
fejlesztésének megvalósításához szükséges tervek elkészítésével Szűcs János egyéni
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Traktor út 6.) bízza meg bruttó 863.600,- Ft összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Térfigyelő rendszer kiépítés II. ütem –
ELŐKÉSZÍTÉS” költséghelyen
Határidő: 2012. július 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság
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24. napirendi pont
Előterjesztés zárt csapadékcsatorna gépi tisztításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A Kölcsey, Rákóczi és Bajcsy-Zsilinszky úton szükséges a zárt csapadékcsatorna rendszer
gépi tisztítása. Ennek költségéhez Kondek Zsolt képviselő és Horváth Richárd alpolgármester
saját keretükből 500-500 ezer forinttal járulnak hozzá. A beérkezett 3 pályázatból a Végső és
Társa Kkt. árajánlat volt a legkedvezőbb.
Kondek Zsolt képviselő
Remélhetőleg jól lesz megcsinálva.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
532/2012. (VI. 26.) 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, Rákóczi és Bajcsy-Zsilinszky úti
zárt csapadékcsatorna gépi tisztításával a Végső és Társa KKT.-t (székhely: 3000 Hatvan Attila
u. 51.) bízza meg bruttó 1.501.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben Kondek Zsolt egyéni képviselőkeretének terhére 500.000,- Ft, Horváth Richárd
egyéni képviselő keretének terhére 500.000,- Ft, valamint a „csapadékvíz elvezetés és
szennyvízhálózat karbantartás” költséghelyen 501.500,- Ft biztosított.
Határidő: 2012. június 30. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján
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25. napirendi pont
Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok javaslata alapján a bizottság dönt, hogy az
előterjesztésben felsoroltak legyenek a helyezettek.
Kondek Zsolt képviselő
Voltunk kint hárman, végig jártuk a pályázókat. Érkezett reklamáció, Nagy László részéről. Ő
azt mondta, hogy nagy hiba van a díjazásban, mert annak a pályázónak háza előtt nincs
díszítve. Ez a pályázó a 32-es főút mellett lakik, ahol eléggé fröcsög a víz. A háza elé ültetett
sövényt, hogy védje a házát. Az ablakpárkány mellmagasságban van, tehát ha oda kitesz
valamit, az reggelre már nem lesz ott. Viszont a belső rész, az udvar az nagyon ízlésesen volt
díszítve. A három tagú bizottság egyet értett az előterjesztésben szereplő lista állításával. A ház
elejére lehet, hogy nulla pontot kapott, de belülre 100-at, a második helyezett meg lehet, hogy
összességében kapott 99 pontot.
A másik, hogy nem tudom, lenne e mód a rendeletmódosításra, át kellene gondolni, mert ezek
az emberek minden évben nagy összeget, díjazást kapnak virágosításra. Nem vagyok biztos
benne, hogy a díjazottakat engedni kellene következő évben részt venni ezen a pályázaton.
Akkor másnak is lenne esélye esetleg, és virágosabb lenne a város. Ezen át kellene rágnunk
magunkat, hogy nem-e lenne érdemes így módosítani.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Vagy, hogy ne mindig ugyanazzal induljon.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Az a célja szerintem egy ilyen rendeltnek, hogy folyamatosan fenntartsuk az érdeklődést, egyre
újabb embereket vonva bele, de a régieket is megtartsa. Nem úgy, hogy egyik évben
felvirágoztatja, következő évben nem csinál semmit.
Valahogy, úgy kellene, hogy új elemeket belevinni és a régieket, akik megtartják, azokat pedig
elismerő címmel jutalmazni. Nem kapnak pénzdíjazást, de kapjanak valamilyen elismerő
oklevelet.
Kondek Zsolt képviselő
Rengeteg gyönyörű ház van, nagyon nehéz a döntés. És csak három díj kiadására van
lehetőségünk.
Van aki azért nem indul, mert minek, szerinte úgysem nyer.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Ez egy szubjektív dolog, mint egy dalverseny például. Az a lényeg, hogy a bizottságnak a
belefektetett munkát, a lelkesedést kell díjazni, de minden évben másokat kell kiemelni. Nem
kell minden évben ugyanazokat. Azok kapnak oklevelet, másoknak is kell ösztönzést adni.
Kondek Zsolt képviselő
Vagy pedig a pénzt kellene belőle kivenni. „Tiszta, virágos Hatvanért” cím, mint régen a „Tiszta
udvar, rendes ház”.
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:
534/2012. (VI. 26.) 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 „Tiszta, virágos Hatvanért” címet és
helyezést az alábbi ingatlanoknak adományozza:
Lakóház kategóriában:
1. helyezett – Fekete József /3000 Hatvan, Csányi út 16./
2. helyezett – Nagy László /3000 Hatvan, Kisfaludy u. 60./
3. helyezett – Tajtiné Csekő Nóra /3000 Hatvan, Attila u. 81./

Többlakásos lakóépület kategóriában:
 helyezett – Társasház 2001 Ingatlankezelő Kft. /3000 Hatvan, Horváth Mihály út 22.
társasház/
 helyezett – Schurina Ottó közös képviselő /3000 Hatvan, Tabán út 25. társasház/
 helyezett – Deák Istvánné közös képviselő / 3000 Hatvan, Pázsit u. 23-25. társasház/
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatai között 2012. évi
Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. június 28. (díjazásra)
Felelős: Pénzügyi Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési
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26. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A felsorolt három lakást fogjuk felújítani.
Papp István bizottsági elnök
Azért most már kezdünk egyenesbe jönni a bérleti díjakkal kapcsolatosan. Tudom, kintlévőség
még van.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Megtorpanás van.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. Az
első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
535/2012. (VI. 26.) 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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján –
bruttó 1.539.479,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. u. 8. Fsz. 1. sz.
alatti lakás felújításával.
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Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. augusztus 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
536/2012. (VI. 26.) 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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján –
bruttó 2.232.257,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. u. 14. Fsz. 1. sz.
alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. augusztus 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
537/2012. (VI. 26.) 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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján –
bruttó 1.745.762,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. u. 25. I/3. sz.
alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. augusztus 31. (a felújítási munkák befejezésére)
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági
Városfejlesztési Iroda útján

és

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

27. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani bezárt hulladéklerakó monitoring figyelőkútjaiból történő
mintavételezésekről és vizsgálatokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A volt szeméttelepnek a monitoring kútjainak mintavételezését a szerződés szerint a BioPannónia Kft.-nek kellene elvégezni, azonban ezt idén nem végeztette el. A Közép-Dunavölgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől aki az engedélyt kapta az
Hatvan Város Önkormányzata. Ezt a 6 db kutat tehát az önkormányzatnak mintavételeztetni
kell. Amennyiben ezt elmulasztjuk, úgy bírságot is kaphatunk, ezért ha a Bio-Pannónia Kft. Nem
végzi el, nekünk akkor is meg kell ezt csináltatnunk, hogy az önkormányzatot ne büntessék
meg a későbbiekben. Erre vonatkozóan kértünk be ajánlatokat, a legkedvezőbb ajánlatot a
Bálint Analitika Kft. adta.
A második határozati javaslat pedig arról szól, hogy a Bio-Pannónia Kft. felé ezt a költséget
érvényesíttetni fogjuk.
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
538/2012. (VI. 26.) 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 hatvani bezárt hulladéklerakón található 6
db monitoring kút vízmintavételezési, valamint ellenőrzési munkálataival a Bálint Analitika
Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) bízza meg
bruttó 497.900,- 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. július 31. (a munka befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
539/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a
hatvani bezárt hulladéklerakón található 6 db monitoring kút vízmintavételezési, valamint
ellenőrzési munkáinak bruttó 497.900,- Ft összegű költségmegtérítése érdekében járjon el a
Bio-Pannónia Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) szemben.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett
hulladékok felszámolásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Önkormányzati területeken nagy mennyiségű hulladék található. Egységárakat kértünk, a
Végső és Fehér Kkt. adta a legkedvezőbb ajánlatot az inert és kommunális hulladékok
elszállítására vonatkozóan. Az első félévben célszerű 3 millió forintig meghatározni a
keretösszeget a gyűjtésre vonatkozóan, és 3 millió forintos keretszerződést kötni a Végső és
Fehér Kkt.-val.
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 3 igen szavazattal, tartózkodás, nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
540/2012. (VI. 26.) 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 ingatlanokon
található illegálisan elhelyezett hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Végső
és Fehér Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kkt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.)
bízza meg – inert hulladék 4.854,-Ft/m3, kommunális hulladék 7.366,-Ft/m3 egységárakon –
legfeljebb 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, 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 az illegális
hulladéklerakók felszámolása költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. július 6. (szerződés aláírására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

29. napirendi pont
Előterjesztés a 058/21 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen történő zöldhulladék
ideiglenes elhelyezésének engedélyezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kérelemmel fordult az
önkormányzathoz. Átruházott hatáskörben a bizottság dönthet arról, hogy ingyenes használatra
átadja ezt a területet a Zrt. részére. Nagy gondot jelent a Zrt.-nek, hogy a város területén
keletkező zöldhulladékot hová helyezze el. Ez a terület alkalmas arra, hogy zöldhulladékot
elhelyezze csomagolóanyag nélkül, majd gondoskodjon a végleges vagy megsemmisítéséről,
vagy elszállításáról.
Papp István bizottsági elnök
Mikor fog megtörténni az elszállítás?
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Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Egy éves határidő van neki adva.
Papp István bizottsági elnök
A lakosság részéről összegyűjtött mikor lesz elszállítva?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Folyamatosan kérjük az időpontot a Bio-Pannónia Kft.-től, mivel a közszolgáltatási
szerződésben az ő feladata, hogy minden félévben csináljon lomtalanítást és a lakosság
részéről zöldhulladék összegyűjtését elvégezze, nem ad időpontot.
Papp István bizottsági elnök
Már nagyon sokan kérdezték.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Nem lesz szerintem.
Kondek Zsolt képviselő
Esetleg van-e rá mód, hogy a lakosság is odaszállíthassa? Esetleg a Zrt. elszállítaná?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Nem, nincsen rá mód. Jelen pillanatban a lakosság részére, hogy a Bio-Pannóniától átvegyük
ezt a feladatot, mivel nem tudjuk, hogy milyen mennyiség kerülne oda a lakosságtól és ennek
milyen költségvonzata lenne.
Kondek Zsolt képviselő
Egy területet nem tudnánk megoldani, hogy oda le lehessen rakni? Ha egy helyre raknánk le,
akkor utána nem kellene összeszedni.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ha most egy területre azt mondjuk, hogy alakosság is odahordhatja, akkor egy részt más
településekről is odaviszik majd, illetve felügyelet nélkül hagyjuk, ott akkor minden lesz.
Kondek Zsolt képviselő
Ha őrzött terület lehetne, és egy Hatvan Kártyával legalább ennyivel hozzá lehetne járulni. Egy
begyűjtő pont kellene. Ha a Bio-Pannónia nem csinálja úgyis ránk marad.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Óriási szemetet hordanának össze az emberek és nem csak zöldhulladékot.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Ennek most nincsen meg a fedezete. Az új szolgáltató esetében tervezett a zöldhulladék, meg
a hulladékudvar is, és akkor ez valószínűleg megoldódna.
Kondek Zsolt képviselő
De ez sajnos most már felgyülemlik. Égetni nem lehet. A városban lakók egymást jelentgetik fel.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az ingatlan tulajdonosának kell az ingatlanon keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni.
Kondek Zsolt képviselő
Ezt is megtennék, csak nincs hova.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Szerintem a Végső nem ingyen, de elszállítja.
Kondek Zsolt képviselő
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De ha nem találunk rá megoldást, akkor kikerül a turai útra, meg a herédi útra. Ott van most is.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Szerintem egy folyamatot kell elindítani. A folyamat pedig úgy indul, hogy Hatvan város
felkészül arra, hogy a szemétkérdésben összességében foglakozzon ezzel a kérdéskörrel. Ha
ez a lehetőség fenn fog állni és a következő évi költségvetésben valami ezzel kapcsolatban
meg fog jelenni, akkor elindult ez a folyamat.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A közszolgáltatót mi rendszeresen felszólítjuk, hogy szervezze meg a zöldhulladék gyűjtést és a
lomtalanítást. Nem teszi a Bio-Pannónia.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
541/2012. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint 10. § c) pontja
értelmében – átruházott hatáskörében eljárva – tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.
2.) a 058/21 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen ideiglenesen, de legfeljebb 2013. június
30-ig a közterület-karbantartási közszolgáltatási tevékenysége során keletkező zöldhulladékot
csomagolóanyag nélkül díjmentesen elhelyezzen azzal a feltétellel, hogy a határidő lejártát
követően a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítja. Ezen tulajdonosi
hozzájárulás nem mentesíti a közszolgáltatót esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése
alól.
Határidő: 2012. július 9. (határozat megküldésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

30. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken, valamint közterületeken
fakivágásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

történő

Papp István bizottsági elnök
Fel vannak sorolva a kivágandó fák. Én sajnálom a Horváth Mihály úti fát, de ki lesz vágva az
is. Olyan fa kellene, ami nem csinálja a szöszt, de az lassan nő. A nyárfa gyorsan nő. Sok port,
piszkot megfog.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
542/2012. (VI. 26.) 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.
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 4568/54 és a 4568/44 hrsz.-ú ingatlanok határán található
közterületen, természetben a Hatvan, Horváth M. út 23. és a Gódor K. u. közötti részen lévő 1
db fa kivágásához.
Határidő: 2012. július 9. (kiértesítésre)
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
543/2012. (VI. 26.) 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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani
3978/68 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Hatvan, Horváth M. út
22. szám előtt álló 5 db nyárfa kivágásához.
Határidő: 2012. július 9. (kiértesítésre)
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
544/2012. (VI. 26.) 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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani
3978/36 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Hatvan, Pázsit u. 16.
számú társasház előtt álló 1 db olajfa és 1 db ecetfa kivágásához, valamint a társasház előtt
lévő 2 db nagy fa gallyazásához.
Határidő: 2012. július 9. (kiértesítésre)
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
545/2012. (VI. 26.) 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 tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 4185 hrsz.-ú területen, természetben az óhatvani
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temető 2-es parcella 16. sorában lévő síremlék mellett álló 1 db nyárfa, valamint a 13-as
parcella 1. sora előtt álló 1 db fa kivágásához.
Határidő: 2012. július 9. (kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 11 óra 05 perckor befejezettnek
nyilvánította.

K.m.f

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