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

Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében tartott nyílt  üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök   
Lestyán Balázs  bizottsági tag 
Marján János  bizottsági tag 
 
Kondek Zsolt   képviselő, állandó meghívott 
 
Bagi Miklós és Mikó István bizottsági tag igazoltan maradt távol. 
 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta   jegyző 
Komendáné Nagy Márta   aljegyző 
dr. Kovács Éva   ügyvéd  
Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Kovács János    intézmény-felügyeleti irodavezető 
Rékasi Éva    számviteli, vagyonnyilvántartási és kezelési osztályvezető 
dr. Borbás Zsuzsanna   pályázati és településfejlesztési osztályvezető   
Decsi Ferenc    Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
     vezérigazgató 
Jagodics Milán   Média-HatvanNonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgató 
  
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három  
tagjának részvételével az ülés határozatképes. 
Jelezte, hogy Bagi Miklós bizottsági tag és Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol. 
 
Elmondta, hogy a bizottsági ülés időpontjának módosítását ő kezdeményezte, mert több 
bizottsági tag is jelezte, hogy nem tudnak részt venni a meghívóban szereplő időpont szerinti 
ülésen. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslat nem volt, ezért az ülés 
napirendjét szavazásra bocsátotta 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
403/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2012. május 29-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 

NYÍLT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés a Média–Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervének módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának 

újraválasztásáról és az alapító okirat módosításáról    
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 

közterület-karbantartási szerződés módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

6. Előterjesztés a Hatvan -TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   

7. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Vörösmarty téri Óvoda 
részére 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Nyitott Ház Közhasznú 

Alapítvány részére 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

9. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesülete Hatvani Szervezete Dream kutyaiskola részére 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói 
jogának átvételéről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés a 2012. évi nyári napközi szervezéséről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  
12. Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 
13. Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
14. Előterjesztés a muskátli osztás többletköltségének utólagos fedezetbiztosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
15. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulatban az érdekeltségi 

hozzájárulások képviseletéről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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16. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2011. évi beszámolójának elfogadásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés színes led kijelzők átvételéről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   
18. Előterjesztés közterületi virágtartó edények beszerzéséről és növények telepítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3978/57 hrsz.-ú és a 3978/58 hrsz.-ú ingatlanok 

telekhatár-rendezéséről szóló 274/2012. (IV. 26.) sz. képviselő-testületi határozat 
módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés a Hatvan városban kialakított szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 

hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
21. Előterjesztés a hatvani 2713/3 hrsz. alatti ingatlan megosztásával kapcsolatos vagyonkezelői 

jog törléséről szóló 633/2011. (X. 27.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
22. Előterjesztés az 5226/A hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
23. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

24. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda melegítőkonyhájának átalakításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
25. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 2011. évi ellátásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
26. Előterjesztés tervezési szerződés megszüntetéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
27. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan Közhasznú 
Szervezet részére 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú 
pályázat benyújtásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

29. Előterjesztés helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

30. Előterjesztés a „Hatvan, Vitális Mór utca útépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

31. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” tárgyú pályázat 
előkészítéséhez szükséges döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

32. Előterjesztés az „Óvodafejlesztés” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

33. Előterjesztés az egészségfejlesztési programterv elkészítéséről, valamint a kistérségi 
egészségfejlesztési iroda működési modelljének kidolgozásáról szóló 199/2012. (III. 29.) sz. 
képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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34. Előterjesztés a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyában 
indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
35. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási 

munkák megrendeléséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
36. Előterjesztés egyes forgalomtechnikai elemek megrendeléséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
37. Előterjesztés a megépült temető támfal fennmaradási tervének elkészítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
38. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bontásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

39. Előterjesztés a volt dögkút ellenőrzésére szolgáló monitoring kútból történő 2012. évi 
mintavételezésekről és vizsgálatokról  

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

40. Előterjesztés a 2012. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

41. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

42. Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala épületében lévő kazánház 
gyűjtőkéményének környezetvédelmi méréséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

43. Előterjesztés önkormányzati képviselői keretek egy részének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

44. Előterjesztés Hatvan város területén elhelyezésre kerülő információs táblák beszerzéséről és 
elhelyezéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

45. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken, valamint közterületeken történő 
fakivágásokról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG     
 
 
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft s zámviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentésér ől és adózás utáni eredményének 
felhasználásról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
Az önkormányzati alapítású Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette az éves 
beszámolóját illetve közhasznúsági jelentését. Négy határozati javaslatunk van ezzel 
kapcsolatban. Az első határozati javaslat, a beszámoló elfogadása, a második a közhasznú 
éves beszámolójának, közhasznú jelentésének a jóváhagyása a harmadik határozati javaslat a 
mérleg szerinti eredmény felhasználásáról való döntésről szól. Tekintettel arra, hogy a társaság 
jegyzett tőkéje lecsökkent, kötelező a társaság ügyvezetőjének figyelmét felhívni arra, hogy a 
tőkepótlás követelményeinek feleljen meg. Erre a 2012. évben lesz lehetősége. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Milyen lehetőség van a tőkepótlásra? 
 
Jagodics Milán ügyvezet ő igazgató 
Már történt változás, látható a javulás, elkezdtük a tőkefeltöltés pótlását. Az új lehetőségeinket 
próbáljuk meg kihasználni, a digitális átadás és egyéb tevékenységbővülés, ami adott lesz a 
nyári időszaktól, arra, hogy növeljük a bevételeinket, illetve szigorúbb gazdálkodással 
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szeretnénk az eredményeinken javítani. Beindult a folyamat, ez már az április eredményeken is 
látható. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Látjuk a javulást Kft.-hez kapcsolódó tevékenységben a múlt évhez képest, egy határozottabb 
és jobb minőségű műsorképet kaphatunk. Gondolom ez pénzbe kerül, reményeink szerint minél 
kevesebbe, hogy egyensúlyba kerüljön a működés. 
 
Jagodics Milán ügyvezet ő igazgató 
Ez egy komplex feladatkör, tehát nem feltétlenül csak a televízióból adódik, de feltétlenül 
igyekszünk mindent megtenni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A következő napirendi pontban is láthatjuk majd, de kiemelném, 7.- étől megy havi 1.100 ezer 
forint plusz támogatás a Média Kft. részére, pontosan azért, hogy ezt a negatív eredményt 
korrigáljuk. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez nem csak egy szándék, vagy lehetőség, hanem kötelező a tulajdonos számára a jegyzett 
tőke pótlása. A mérleg szerinti eredményből fakadóan a jegyzett tőke mínuszos lett, akkor úgy 
gondolom, hogyha nem volt megfelelő annak idején és folyamatosan veszteséget termel, akkor 
ezen el kell gondolkodni. Nem csak az ügyvezetőnek, hanem a tulajdonosnak is. Ha most 
felhívjuk a figyelmet, akkor egyúttal a tulajdonosnak a figyelmét is fel kell hívni, hogyha 1 milliót 
adunk neki és nem tőke növekményben adjuk, hanem folyamatos támogatásként adjuk, annak 
költségei is vannak. Igazából nem fogadom el, hogy a társaság ezt év végéig pótolja ezzel az 
ütemmel. Azon kellene gondolkodnunk, hogy helyre kellene tenni teljesen ezt a céget, hogy a 
következő havi mínuszok ne következzenek be. Másrészt pedig az eddig felgyülemlettet is 
pótolni kellene. Valamint fontos lenne, hogyha valami mínuszt termel és folyamatosan, akkor az 
okát is meg kell keresni. Ez valóban feltőkésítés eredménye, vagy más tulajdonosi pénzbeli 
hozzájárulást igényel, itt most nem látom. Következő félévben majd kiderül, abban bízom. De 
ha nem derül ki, akkor a tulajdonosnak év végéig ebben lépnie kell. Számviteli törvény is előírja 
és a Gt. is. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
404/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező, 2011. évre szóló éves 
beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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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 következ ő határozatot hozta: 
 
405/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma:10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29 § -a értelmében 
a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező 2011. évre szóló 
közhasznú éves beszámolóját és közhasznú jelentését jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
406/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa megállapítja, hogy a társaság -9.257 eFt mérleg szerinti eredménye 
alapján döntést nem kell hoznia a 2011. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
407/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 



 

 288  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143. § (3) 
bekezdése alapján felhívja a társaság ügyvezetőjét arra, hogy a társaság törzstőkéjét a 2012. 
évi tevékenysége során pótolja. 
 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős:  a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervének módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete korábban már határozattal elfogadta a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervét. Ezen üzleti terv módosítása vált 
szükségessé tekintettel arra, hogy a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek 
folyamatosan növekednek. Több bevételre van szüksége a társaság által végzett tevékenység 
magasabb színvonalon történő ellátása érdekében. 
Ezért szükséges az üzleti terv módosítása, akként - ahogy korábban jegyző asszony is 
említette-, hogy havonta 1.100 ezer forinttal több pénzt kap Hatvan Város Önkormányzatától a 
Média-Hatvan Kft. 
Egy határozati javaslatunk van, a módosított üzleti terve elfogadása. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez nagyon jó, csak ne felejtsük el, hogy 14 millió forintról beszélünk most. Ebből lesz 7 millió 
700 ezer. Kérdés, hogy a saját erejéből mellé tudja e tenni a Kft. Mert ha látjátok az előző 
anyagban a jegyzett tőke és a saját tőke összegét, és ha nem tudja mellé tenni? Itt van ennek 
jelentősége. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Reményeink szerint majd jobban gazdálkodnak. 
 
Jagodics Milán ügyvezet ő 
Igen, ez a 7,7 millió egy nagyon-nagyon  szerencsés gazdálkodás esetén elég. Növekményt 
egyéb dolgokban, egyenlőre a hirdetésekből és abból a tevékenységünkből remélünk, ami 
szabad kapacitást enged. A kötelező feladatunkat, kötelező tevékenységünket, amit a 
tulajdonos előír, azt egyelőre ellátjuk. 
 
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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
408/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft üzleti tervének módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület, 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 nonprofit közhasznú gazdasági társaság 
2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének módosítását a jelen határozat mellékletétében 
foglaltak szerint jóváhagyja. 
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Az üzleti terv módosítása alapján a nonprofit közhasznú gazdasági társaságot a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért 2012. június 1-jétől 2012. 
december 31-ig havonta 1.100.000,- Ft többlet átalánydíj illeti meg. 
A szükséges 7.700.000,- Ft pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a működési hiány megemelésével biztosított. 
 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jele ntésér ől és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Kovács Éva ügyvéd 
Az önkormányzati alapítású Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a 2011. 
évben teljes üzleti évet zárt. Ennek megfelelően elkészítette a számviteli törvény szerinti 
beszámolóját, közhasznúsági jelentését és javaslatot tett adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, melyről döntés nem szükséges, tekintettel arra, hogy az negatív. A 
könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentésében a záradékot a Zrt. részére megadta, mely szintén az 
előterjesztés mellékletét képezi. Erre tekintettel 3 határozati javaslat van, az egyik a 2011. évre 
szóló éves beszámolónak az elfogadása, a második határozati javaslat a közhasznú éves 
beszámolónak és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása valamint a mérleg szerinti 
eredmény elfogadása, és tekintettel arra, hogy az negatív eredménnyel zárt, ezért nem kell 
erről határozatot hozni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Pótanyagként lett feltöltve a melléklet. 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
A mellékletben volt változás. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Számszakilag, tartalmilag nem változott. Dátumok lettek tisztázva. 
 
Marján János bizottsági tag 
A 170 milliót hol látjuk? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Nem tudom megmondani, hogy hol, de benne van, miután az egy jogos követelés. 
 
Marján János bizottsági tag 
Tavalyihoz képest bele lett téve. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Tavaly is benne volt. Sosem lett kivéve. Tavaly még több volt benne, 340 millió. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A 35. soron van szerintem. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Egyéb követelésnél, inkább a 39. soron. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Igen, a 39. sorban  található. 
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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 következ ő határozatot hozta:  
 
409/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező, 2011. 
évre szóló éves beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző 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 következ ő határozatot hozta:  
 
410/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-ának 
értelmében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét 
képező 2011. évre szóló közhasznú éves beszámolóját és közhasznú jelentését jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
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 következ ő határozatot hozta:  
 
411/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
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beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. évi -
57.900 eFt eredményét tudomásul veszi, és megállapítja, hogy az eredmény alapján döntést 
nem kell hoznia a 2011. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
4. napirendi pont 
 Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt.  

könyvvizsgálójának újraválasztásáról és az alapító okirat módosításáról  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. hatályos cégkivonatának tanulsága 
szerint a cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgáló B’ artbox könyvvizsgáló Kft., a 
kőnyvvizsgálatért személyében felelős személy pedig Unger Zsuzsanna bejegyzett 
könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló megbízatás a 2011. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2012. 
május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól. Tekintettel arra, hogy a Zrt.-nél 
könyvvizsgáló megválasztása kötelező, ezért szükséges határozatot hozni új könyvvizsgáló 
megválasztása tárgyában. Vezérigazgató úr javasolja a társaság könyvvizsgálójának 
újraválasztani a Kft.-t, 2012. július 1. napjától kezdődő hatállyal 2013. május 31. napjáig. 
Másrészről a Zrt. alapító okiratának módosítását indokolja a fióktelepek és a telephelyek 
felülvizsgálata. A Zrt. jelenleg a Madách utca 12., a Balassi Bálint út 16. és a Vécsey Károly tér 
2. alatt tevékenységet nem lát el. Ugyanígy nem lát el tevékenységet már a Lőrinciben található 
fióktelepeken és a parádi fióktelepen sem, ezért szükséges ezen telephelyek alapító okiratból 
való törlése. Ellát viszont tevékenységet Hatvanban a Bajcsy-Zs. út 6., Balassi Bálint út 17., a 
Vécsey u. 2/A. és a Hajós Alfréd u. 2. szám alatt. Ennek a négy telephelynek fontos az alapító 
okiratban való feltüntetése. Ezért az első határozati javaslat arról szól, hogy a Képviselő-testület 
2012. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2013. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
újraválasztja a B’ artbox Könyvvizsgáló Kft.-t. A könyvvizsgáló megbízási díja változatlan.  
A második határozati javaslat arról szól, hogy törli az imént felsorolt telephelyeket illetve 
fióktelepeket és felveszi a négy új telephelyet. A harmadik határozati javaslat pedig ennek 
megfelelően az alapító okirat módosítása. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Egy pontosítás, hogy nem július 1-jétől, hanem június 1-jétől. A határozati javaslatban jól 
szerepel, de az előterjesztésben el lett írva. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
412/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának 
újraválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági társaság 
könyvvizsgálójának 2012. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2013. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra a B’artbox Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 
47., kamarai bejegyzési száma: 002000, cégjegyzékszám: 01-09-364-365, adószám: 1068570-
3-42, a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Unger Zsuzsanna bejegyzett 
könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 006058, anyja neve: Piukovics Klára, lakcím: 
1163 Budapest, Sasfészek u. 47.) választja meg. 
 
A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 1.500.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja 
meg. 
 
Határid ő: 2012. június 30. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  

 
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 következ ő határozatot hozta:  
 
413/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának 
újraválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a gazdasági társaság 
alapító okiratából törlésre kerülnek az alábbi telephelyek és fióktelepek, valamint felvételre 
kerülnek az alábbi telephelyek: 
 
Törlendő telephelyek: 
3000 Hatvan, Madách u. 12. 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16. 
3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2. 
 
Törlendő fióktelepek: 
3021 Lőrinci, Rákóczi u. 73. 
3024 Lőrinci, Nefelejcs u. 2. 
3022 Lőrinci, Erőmű tér 32. 
3021 Lőrinci, Szabadság tér 18. 
3024 Lőrinci, Temesvári u. 9. 
3024 Lőrinci, Kastélykert C épület (lőrinci 2007/001 hrsz.) 
3240 Parád, 439/1 hrsz. 
 
Felveendő telephelyek: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 
3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. 
 
Határid ő: 2012. június 30. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
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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 következ ő határozatot hozta:  
 
414/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának 
újraválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

- az alapító okirat 1.3. és 17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
míg a 1.4 pont törlésre kerül: 

 
1.3. A társaság telephelyei: 
 
3000 Hatvan, 1661/18 hrsz. 
3000 Hatvan, 1661/19 hrsz. 
3000 Hatvan, 0299/4 hrsz. 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1. 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 44. 
3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13. 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 43. 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 
3000 Hatvan, Szabadság út 13. 
3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 8. 
3000 Hatvan, Jókai Mór u. 9. 
3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51. 
3000 Hatvan, Rákóczi u. 4. 
3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 13. 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. 
3000 Hatvan, Vécsey Károly u. 2/A 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. 

 
17. A könyvvizsgáló  
� A társaság könyvvizsgálója a B’artbox Könyvvizsgáló Kft.  (székhelye: 1163 
Budapest, Sasfészek u. 47., kamarai bejegyzési száma: 002000, cégjegyzékszám: 
01-09-364-365, adószám: 1068570-3-42, a könyvvizsgálatért személyében felelős 
személy: Unger Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 
006058, anyja neve: Piukovics Klára, lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.)  
� A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy 
körülmény, mely személyét a könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e 
tisztséget feltétel nélkül elfogadta. 
� A könyvvizsgáló megbízatása 2012. június 1. napjátó l 2013. május 31. 
napjáig tartó határozott id őtartamra szól. 
� A könyvvizsgáló gyakorolja a Gt. 40-44. §-ban meghatározott jogokat és teljesíti 
az ott meghatározott kötelezettségeket. 
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� A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott 
könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, 
hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a 
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, működésének eredményeiről. 
� A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely 
veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független ellátását.  
� A könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett 
megállapítások miatt, s azért sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény 
szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot. 
� A könyvvizsgáló újraválasztható. 
� A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, 
illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 
� Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője 
és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) 
pontja), továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének 
megszűnésétől számított három évig. 
� Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi 
előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó 
szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére és vezető 
állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 
� A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján 
munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat 
el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a választott 
tisztségével összefüggő feladatait. 
� Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja; 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 
2. A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező 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. 

 
Határid ő: 2012. június 30. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt.-vel megkötött 
közterület-karbantartási szerz ődés módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata a kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátását részben a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződések útján látja el. 
Közszolgáltatási szerződés megkötésre került a közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
is. Ezen közszolgáltatási szerződés módosítása célszerű, egy feladattal egészülne ki,   
önkormányzati tulajdonú utak és járdák közterületek karbantartása, felújítása feladattal. Tehát a 
közszolgáltatási szerződés II. 3.) d) pontja módosulna. Ennek megfelelően a pénzügyi 
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rendelkezések is módosulnának akként, hogy a megrendelő a közszolgáltató által vállalt, jelen 
szerződés II. 3.) d) pontjában önkormányzati tulajdonú utak, járdák közterületek karbantartási, 
felújítási feladataiért a megrendelő pénzügyi forrásai erejéig teljesítményarányos havi 
elszámolás keretében műszaki átadás-átvétel alapján fizet ellenszolgáltatást. Erre tekintettel 
határozati javaslat az alábbi: Hatvan Város Önkormányzata a megkötött közterület-
karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 
Felhatalmazza polgármester urat illetve vezérigazgató urat az aláírására, illetve rendelkezik a 
pénzügyi fedezetről. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Módosító indítványt szeretnék tenni a határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatban. A pénzügyi 
forrás képviselői keretét illetően, a 7.000.000 Ft módosuljon 7.355.686,- Ft-ra. Tarsoly Imre 
képviselő úr képviselői keretéből ennyivel egészüljön ki. 
Tehát a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közterület-
karbantartási szerződés módosításáról szóló előterjesztéshez az alábbi  

 
módosító indítványt 

 
teszem: 
 
Az előterjesztés határozati javaslatának 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„3. Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, közterületek karbantartási, felújítási feladatainak 

ellátáshoz szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendeletben az Út-híd feladattervben szereplő „Út, híd, járda és 
földút karbantartása” előirányzatából 26.100.000,- Ft összegig, valamint a képviselői 
keretből 7.355.686,- Ft összegig biztosított.” 

 
Papp István bizottsági elnök 
A módosító indítványt szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
415/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfe jlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.–vel megkötött közterület-
karbantartási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az Elnök úr javaslatára alábbi  

módosító indítványt 
 

teszi: 
 

Az előterjesztés határozati javaslatának 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 
„3. Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, közterületek karbantartási, felújítási feladatainak 

ellátáshoz szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendeletben az Út-híd feladattervben szereplő „Út, híd, járda és 
földút karbantartása” előirányzatából 26.100.000,- Ft összegig, valamint a képviselői 
keretből 7.355.686,- Ft összegig biztosított.” 

 
Határid ő: 2012. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyző útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Reményeink szerint, sőt biztos, amilyen jó minőségben végezték az ároktisztítást, 
árokkarbantartást is, az utak karbantartását is ilyen jól, jó minőségben fogják majd végezni a 
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Zrt.-sek. Majd megnézzük. Én is kimegyek mindenhová, tegnap is kimentem az aszfaltozást 
megnézni a csatornásokhoz, bár ők nem a mi embereink.  
Saját felügyelet alatt reméljük, hogy olcsóbban és hatékonyabban meg tudjuk majd oldani. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Két bizottsági ülés között elmentem Gyöngyösre, beszéltem azokkal, akik a kátyúzást csinálják, 
megnéztem, milyen gépekkel dolgoznak. Megerősítettek benne, hogy mit lehet, és mit nem 
lehet csinálni. Nagyon összecsengett az a szám, amit itt számoltunk, és amit ott mondtak. 
Mennyivel többet és olcsóbban lehet csinálni. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Nem csak, hogy minőségben jobban, hanem gyorsabban is oldódjanak meg az olyan kisebb 
problémák, amelyek esetleg egy körzetben adódnak, mert még mindig vannak olyan 
bejelentések, amelyek tavaly óta nem orvosolódtak. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Azért az még hozzátartozik, hogy ezeknek az eszközöknek a beszerzése, főként a két fő 
eszköznek a beszerzése időbe telik. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
416/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfe jlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.–vel megkötött közterület-
karbantartási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot - a 
módosító indítvány figyelembe vételével -, elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, 
adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött közterület-karbantartási 
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 
 

2. A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó 
Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási 
szerződés aláírására. 

 
3. Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, közterületek karbantartási, felújítási feladatainak 

ellátáshoz szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendeletben az Út-híd feladattervben szereplő „Út, híd, járda és 
földút karbantartása” előirányzatából 26.100 eFt összegig, valamint a képviselői keretből 
7.000 eFt összegig biztosított. 

 
Határid ő: 2012. június 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
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6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan TISZK Szakképzés-szervezési Non profit Kiemelked ően 
Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámol ójáról, közhasznúsági 
jelentésér ől és adózás utáni eredményének felhasználásáról, va lamint a társasági 
szerződés módosításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
A Hatvan-TISZK Kft. 2011. évben teljes üzleti évet zárt, ennek megfelelően a többi 
önkormányzati társasághoz hasonlóan elkészítette a számviteli törvény szerinti beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését, valamint adózás utáni eredményének felhasználására is javaslatot 
tett. Különbség azonban ebben az esetben, hogy nem a testület fog határozni ezekben a 
kérdésekben, hiszen nem önkormányzati tulajdonú kizárólagosan a Kft. hanem a taggyűlésnek 
kell majd határoznia. Ennek megfelelően a határozati javaslatok akként szólnak, hogy Hatvan 
Város Önkormányzata tudomásul veszi a Kft, 2011. évre szóló éves beszámolóját és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a taggyűlésen ennek megfelelően 
szavazzon. Második határozati javaslat úgy szól, hogy Hatvan Város Önkormányzata 
tudomásul veszi a Kft. 2011. évre szóló közhasznú éves beszámolóját és a közhasznúsági 
jelentését, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a taggyűlésen ennek megfelelően 
szavazzon. Az önkormányzat tudomásul veszi a társaság 48.000,-Ft összegű mérleg szerinti 
eredményét, és felhatalmazza polgármester urat, hogy a mérleg szerinti eredményét 
eredménytartalékba helyezzék, tehát a taggyűlésen ennek megfelelően szavazzon. Ezen 
túlmenően szükséges a Kft. társasági szerződésének a módosítása is. A módosítást egyrészt 
indokolta az, hogy a Heves Megyei Önkormányzat üzletrészét, vagyonát a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központ átvette, tehát ennek az átvezetése szükséges. Másrészről még az 
iskoláknál a fenntartó személye nem volt a most hatályos állapotnak megfelelően feltüntetve, az 
OM azonosítók is beírásra kerültek. Telephelyként törlésre kerül a Balassi Bálint úti telephely, 
tekintettel arra, hogy ott szociális bolt a közeljövőben nem valószínű, hogy fog működni. 
Valamint Tóth Csaba, mint a felügyelőbizottság tagja és elnöke, ezen tisztségéről 
összeférhetetlenség miatt lemondott május 18. napján, ezért szükséges ezen lemondásnak a 
tudomásulvétele, és majd a taggyűlésen új felügyelőbizottsági tag megválasztása is. A javaslat 
Hargitai Katalin, Hatvan, Kertész u. 5. sz. alatti lakos. Erről szól a negyedik határozati javaslat, 
az ötödik határozati javaslatban pedig a testület a társasági szerződést módosító okirat 
rendelkezéseit tudomásul veszi. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát az a pénz, ami van az el lett költve, jó célra, az iskolákra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az első 
határozati javaslat elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
417/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
4. §-a értelmében a Kft. jelen határozat mellékletét képező, 2011. évre szóló éves beszámolóját 
tudomásul veszi. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen a 
fentieknek megfelelően a 2011. évre szóló éves beszámoló jóváhagyása során a beszámoló 
elfogadása mellett szavazzon. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző 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 következ ő határozatot hozta: 
 
418/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 29 §-a értelmében a Kft. jelen határozat mellékletét képező 2011. évre szóló közhasznú 
éves beszámolóját és közhasznú jelentését tudomásul veszi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen a 
fentieknek megfelelően a 2011. évre szóló közhasznú éves beszámoló és közhasznúsági 
jelentés elfogadása mellett szavazzon. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
419/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja tudomásul veszi a társaság 48 eFt 
összegű mérleg szerinti eredményét. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen akként 
szavazzon, hogy a taggyűlés a 48 eFt összegű mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba 
helyezze. 
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Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
420/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja tudomásul veszi, hogy Tóth Csaba – 
1056 Budapest, Havas u. 2. 1/8. szám alatti lakos –, mint a felügyelőbizottság elnöke 
összeférhetetlenség miatt ezen tisztségéről 2012. május 18. napján lemondott. 
 
A képviselő testület tudomásul veszi, hogy a felügyelőbizottság tagjának Hargitai Katalin – 3000 
Hatvan, Kertész utca 5. szám alatti lakos – kerül jelölésre. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen akként 
szavazzon, hogy vegye tudomásul Tóth Csaba – 1056 Budapest, Havas u. 2. 1/8/c szám alatti 
lakos – a felügyelőbizottság elnökének és tagjának lemondását, és Hargitai Katalin – 3000 
Hatvan, Kertész utca 5. szám alatti lakos – felügyelőbizottsági tag megválasztását. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
421/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzési-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a társasági szerződést módosító okirat 
rendelkezéseit tudomásul veszi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. társasági 
szerződés módosítását aláírja. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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7. napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapí tására a Vörösmarty téri Óvoda 
részére 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden arról van szó, hogy pónilovagoltatást szerveznek az óvodai gyereknaphoz 
kapcsolódóan, és hogy ne az udvaron kelljen, ezért kérik a szemközti terület díjmentes 
használatát. 
Kétféle határozati javaslat van, az „A” díjmentesítést tartalmazza, a „B” pedig, hogy fizetni kell 
érte. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati 
javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
422/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati 
rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a 
Vörösmarty téri Óvoda Hatvanban, az óvoda Árpád utcai bejáratával szembeni füves 
közterületet 2012. május 24-én reggel 8 órától déli 12 óra között az óvodások részére 
szervezett ingyenes pónilovagoltatás céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel 
használja. 
 
Határid ő: 2012. május 29. (a hatósági engedély kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés  díjmentes közterület-használat megállapítására a Ny itott Ház Közhasznú 
Alapítvány részére 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Hasonló a helyzet a Nyitott Ház Alapítvány esetében is. Fiatalokkal és gyerekekkel kapcsolatos 
programmal, a szabadidő hasznos eltöltéséhez kínálnak lehetőséget. A Népkertre vonatkozóan 
kérték a díjmentességet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati 
javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
423/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati 
rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Nyitott 
Ház Közhasznú Alapítvány Hatvanban, a Népkertben 2012. május 26-án reggel 8 órától esete 
20 óra között a közterületet, sportrendezvény céljából, díjfizetési kötelezettség alóli 
mentesítéssel használja. 
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Határid ő: 2012. május 23. (a hatósági engedély kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés  díjmentes közterület-használat megállapítására a Ma gyar Ebtenyészt ők 
Országos Egyesületet hatvani Szervezte Dream kutyai skola részére  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Augusztus 12-én lenne ez a rendezvény. 
 
Marján János bizottsági tag 
Most ezt így meddig fogjuk folytatni? Egész évben? Év elején megegyeztünk valamiben, és már 
fel is rúgtuk, kettőt meg is szavaztunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Most ezt a gyerekek kedvéért megtettük. Értem, hogy mit mondasz, hogy pénzt kérjünk érte, de 
végül is gyerekek vannak ott, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekek, így támogatjuk őket. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Egyet kell, hogy értsek. Elolvastam, főleg az előző napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést, 
és ahhoz, hogy jól tudjunk dönteni, azért többet kellene tudnunk a rendezvényről. Mennyire 
szolgál valamiféle ingyenességet, vagy van benne üzletszerű rész is. Ezeket is kellene tudnunk. 
Ez egy szolgáltatás, amely valamiféle hiánypótlás, vagy valaki még ebből hasznot is tud húzni? 
Mennyire értékes ez a város polgárainak? Milyen mértékben képvisel értékeket? 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez precedens. Csinálunk egy precedenst, amit, az gondolom nem fogunk csinálni többet. Mert 
nem szoktunk ilyet csinálni. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Volt már ilyen, a látásvizsgálatra adtunk ilyet. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
A kutyások egy helyi szervezet, amely például csinál olyan bemutatót is, hogy a gyerekek ne 
pánikoljanak, ha meglátnak egy kutyát. Ne féljenek. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Két olyan kérelemről beszélünk, ami már meg is valósult. A rendezvények lezajlottak a múlt 
héten, az óvodában 24-én, a Népkertben 26-án. Nem túl sokan voltak ezen a sportnapon, de 
tisztán, rendezetten hagyták ott a közterületet. Ilyen probléma tehát nincs. 
A három rendezvény közül végül is kettő jelenős bevételt jelentene, mert 500 ezer forint a 
Népkert díja, tehát 500 ezer forint alóli mentesítést kértek, míg az óvodánál egy jelentéktelen 
összeg 75 forint/m2 és 12 m2-ről beszélünk. Itt igazából arról is szó van, hogy a kérelem Ket.-es 
eljárás és még 3.000 Ft eljárási illetéket kellene fizetni, tehát ez is benne volt, hogy benyújtották 
ezt a kérelmet. Itt is megvalósult a program, a területet ebben az esetben is rendben hagyták 
ott. 
Az augusztus 12-én tartandó rendezvény is egy jótékonysági program, mert itt is többféle 
bemutatót terveznek a lovaglástól kezdve a vadászkutya bemutatóig. Érdekes és színvonalas 
rendezvénynek ígérkezik. Úgy tudom, hogy az önkormányzat is valamilyen szinten propagandát 
szeretne kifejteni, például, hogy az eb sétáltatás során figyeljünk oda a köztisztaságra. 
Valóban, ez egy nagyobb rendezvénynek minősül, mint a másik kettő. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Tudomásom szerint ingyenes rendezvények, nem üzleti célúak. 
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Marján János bizottsági tag 
Az van beleírva az anyagba, hogy ők a rendezvényen helypénzt szednek. Akkor most miről 
beszélünk? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Ingyenes használatot kérnek erre a napra, bevétel nem származik a rendezvényből. Amit 
adományként kapnak, ételt, italt, árusoktól származó helypénzt, azt egy menhely számára 
szeretnék adományozni. Tehát nem a saját bevételüket növelnék ezzel, hanem a nehéz sorsú 
kutyák támogatására szeretnék fordítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ők mennyit szednének be az árusoktól? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Az nem szerepel a kérelemben sem. Kérjünk be esetleg több információt és jöjjön vissza egy 
későbbi időpontban bizottság elé? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Én megengedném. Egy állatmenhely érdekében is csinálják, akkor miért gátolnánk ezt a 
munkát. Csinálnának egy kis promóciót ennek az állatmenhelynek. Végre valaki saját 
önerejéből tesz valamit. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Aránytalannak látom az 500 e Ft-ot a rendezvény jelentőségéhez képest. A meglátásom az, 
hogy ha az előző napirendben szereplő rendezvénynek ennyit kellett volna fizetnie, akkor az el 
is maradt volna.  
Viszont tényleg ragaszkodnunk kell valamiféle elvhez, mert akkor az egyik a másik precedens 
voltára való hivatkozással kér majd mentességet. Azt javaslom, hogy most szavazzuk meg a 
mentességet, de arra kérem az Elnök urat, dolgozzunk ki valamilyen elvet, amelyhez 
ragaszkodunk. Meg kell vizsgálni például az arányosságot, a rendezvény nagyságát, melyik 
rendezvény milyen bevételt eredményez, milyen közvetített értéket képvisel. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Lehet, hogy ha most kiszabjuk ezt az 500 ezer forintot, akkor ez a rendezvény el is marad. 
Akkor az a támogatás sincs, amelyet oda tudnának adni az állatmenhelynek. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Melyik menhelynek gyűjtenek? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Meg kellene őket kérdezni, nem tudom, az anyagban nem szerepel. Szerintem a helyinek. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Ha egy áthidaló megoldást javasolhatnék. Hívjuk fel őket hiánypótlásra és a következő 
bizottsági ülésre ismét behozzuk, illetőleg végül is nem kötelező teljes egészében mentességet 
adni, a bizottság részben vagy egészben is adhat mentesítést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel ilyen nagy összegű helypénzről van szó, ezért szeretné tudni a bizottság, hogy ez a 
támogatási összeg melyik menhelyet támogatná. Konkrétan szeretnénk ezt tudni, mert nagy 
pénzről van szó. Tehát ezt elnapolnánk. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Egy gondolatot szeretnék még hozzátenni. Ha egy rendezvény a város értékeinek megfelelő 
értékeket képvisel, akkor tudom támogatni azt, hogy mentességet kapjon. 
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Papp István bizottsági elnök 
Augusztusig még van időnk. Többet szeretnénk tudni a rendezvényről, tehát elnapolnánk a 
döntést. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Gyakorlatból tudjuk, hogy amikor ide akar jönni bárki, rendezvényt szeretne Hatvanban és 
megkérdezi, hogy a Népkertben mennyi a díj, akkor azt mondja, hogy 500 ezer forintot ezért 
nem fogok fizetni, hanem megyek máshová, és kimegy a Tesco-hoz. Tehát vagy a díjat kellene 
mérsékelni, de én erre nem tudok javaslatot tenni. A legtöbb azért bukik meg, mert 500 ezer 
forintot nem fog fizetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Jó, ezt is lehetne úgy szabályozni, hogy arányaihoz képest a díjat. Mekkora a rendezvény, 
mekkora helyet foglal el. 
Tehát ezt most elnapoljuk, és végül is ezt a rendeletet módosítani is lehetne addig. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
424/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
„A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslatot nem 
fogadta el: 
 
„Határozati javaslat: 
A. 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 hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete Hatvani Szervezete Dream kutyaiskola Hatvanban, a 
Népkertben 2012. augusztus 12-én déli 12 óra és este 20 óra között a közterületet, „hatvani 
állatok napja” rendezvény megtartása céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel 
használja. 
 
Határidő: 2012. június 15. (a hatósági engedély kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
B. 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 nem járul hozzá ahhoz, hogy a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete Hatvani Szervezete Dream kutyaiskola Hatvanban, a 
Népkertben 2012. augusztus 12-én a közterületet, „hatvani állatok napja” rendezvény 
megtartása céljából díjfizetési kötelezettség nélkül használja. 
 
Határidő: 2012. június 15. (a határozat közlésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a döntés meghozatalát a 2012. júniusi 
bizottsági ülésre halasztja el.” 
 
 

10. napirendi pont 
Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény 
fenntartói jogának átvételér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
A Kocsis Albert Zeneiskola 2011. december 31-ig a Heves Megyei Önkormányzat 
fenntartásában működött. A konszolidációs törvény értelmében 2012. január 1-jével átkerült a 
Heves Megyei Intézményfenntartó Központhoz, amely középirányító szerv, és alapítói jogokkal 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium rendelkezik. Az épület, maga az ingatlan Hatvan 
város tulajdona,  és erre egy ingyenes használatba adást tartalmazó megállapodás jött létre. 
Tudjuk azt, hogy a zeneiskolába járó gyerekek Hatvan városból és körzetéből vannak, illetve 
azt is, hogy egy olyan jellegű pályázat merült fel, amely jelentős fejlesztést eredményezne a 
zeneiskolánál. Feltétel az, hogy Hatvan Város Önkormányzata legyen a fenntartó. Mindez 
indokolja azt, hogy a zeneiskola átkerüljön Hatvan Város Önkormányzatához. A MIK-től kapott 
tájékoztatás szerint ezen döntés  a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumra vár, ők 
hozhatják meg. Egy olyan kötöttség van, amelyet a közoktatási törvény ír elő, hogy fenntartó 
váltásra csak május utolsó napjáig kerülhet sor. 
Folyamatos levélváltás volt, és jelen pillanatban Hatvan Város Önkormányzata mindazokat a 
döntéseket tudja meghozni, amelyek ránk tartoznak, ennek következtében a határozati 
javaslatok ezt tartalmazzák. Az első határozati javaslat felhatalmazza polgármester urat a 
fenntartói jogok átvételével kapcsolatos megállapodások aláírására. A második határozati 
javaslat tartalmazza, hogy az ingyenes használatba adási megállapodást közös megegyezéssel 
megszüntetjük. Itt nincs konkrét megállapodás, ez majd attól függ, hogy hogyan zajlik. És még 
egy, az alapító okirat. Az alapító okirat szükséges ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár meg 
tudja tenni a szükséges lépéseket. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel 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 következ ő határozatot hozta: 
 
425/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói 
jogának átvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának 
Hatvan Város Önkormányzata által 2012. július 1. napjával történő átvétele kapcsán 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a fenntartó változásról szóló, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériummal (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) kötendő 
megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2012. június 15. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
426/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói 
jogának átvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának 
Hatvan Város Önkormányzata által 2012. július 1. napjával történő átvétele kapcsán Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2755 hrsz-ú, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 
36. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Heves Megyei Intézményfenntartó Központal 
(székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) 2012. február 22. napján megkötött, határozatlan 
idejű ingyenes használatba adási megállapodást 2012. június 30. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti, és egyben felhatalmazza annak aláírására Hatvan város 
polgármesterét. 
 
Határid ő: 2012. június 30. (a megállapodás megszüntetésének aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
427/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói 
jogának átvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának 
Hatvan Város Önkormányzata által 2012. július 1. napjával történő átvétele kapcsán a jelen 
határozat mellékletét képező alapító okiratot jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. június 15. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés 2012. évi nyári napközi szervezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Az óvodák a nyári nyitva tartásban felváltva biztosítják a gyerekeknek az óvoda lehetőségét, 
ezzel segítve a szülőknek a nyári időszakban a gyermekek elhelyezését. Az általános iskolák 
vonatkozásában már nagyon régen nem volt ilyen jellegű dolog, hogy nyári napközi. A nyári 
szünet a családok egy részénél gondot okoz. Az intézmények felmérték és a felmérések 
alapján kaptunk egy számadatot, és ez azért mutatja, hogy egy új dologról van szó ilyen hosszú 
idő után. 
Két részre osztanám a nyári szünet időszakát. Egyrészt június 30-ig, illetve augusztus 20-a 
után, ahol lecsengése van a szolgalmi időszaknak, illetve már az új tanév kezdete. Ezekben az 
esetekben az intézmények mindegyike saját maga szervezné meg a nyári napközit, viszont a 
köztes időszakban, tehát július hónapban és augusztus első felében két intézmény biztosítaná 
a nyári napközit, a Kodály Zoltán Általános Iskola és az 5.sz. Általános Iskola.  
Azt világosan kell látni, hogy itt már csak azok a gyerekek jöhetnek szóba, akik az előzetes 
felmérés alapján jelentkeztek. Mindenképp úgy célszerű, hogy ez ne gyerekmegőrzés legyen, 
ennek érdekében az intézmények részletes programot fognak majd az intézmény-felügyeleti 
iroda részére elküldeni. 
Itt kell azt is elmondanom, hogy az étkezéssel kapcsolatos rezsiköltséget Hatvan Város 
Önkormányzata vállalná magára. Lehet látni a második határozati javaslatnál, hogy milyen 
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árakon, ahogyan a rendeletben elő van írva. Egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy 
kedvezmény igénybevételére nincs lehetőség. 
Szintén meg kell említenem, hogy egyrészt a Hatvani Városgazdálkodási Zrt., másrészt a 
Hatvani Volán Zrt. jóvoltából 15 alkalommal – egy csoport egy alkalom –, ingyenesen biztosítva 
lenne a strand és a közlekedés lehetősége. Ezzel is segítve, hogy az intézmények a gyerekek 
számára tényleg színvonalas programsorozatot tudjanak összeállítani a nyári napközi 
keretében. 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati javaslatok 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
428/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2012. évi nyári napközi szervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a hatvani önkormányzati fenntartású 
általános iskolák igazgatóit, hogy a határozat melléklete szerint szervezzék meg a nyári 
napközis ellátást az intézményeikben. 
 
Határid ő: 2012. június 1. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
429/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2012. évi nyári napközi szervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi nyári napközi során étkezést  
igénybe vevő általános iskolai tanulók után fizetendő szülői térítési díjakat az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

Nettó ÁFA (27%) Bruttó 

Megnevezés forintban 

Tízórai 79,- 21,- 100,- 

Ebéd 264,- 71,- 335,- 

Uzsonna 67,- 18,- 85,- 

Összesen 410,- 110,- 520,- 

Megjegyzés: kedvezmény igénybe vételére nincs lehetőség. 
 
 
Az étkeztetés rezsiköltségének kifizetésre a képviselő-testület 900.000,- forintot engedélyez, 
melynek fedezete a működési hiány növelésével biztosított.  
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Határid ő: 2012. június 15. (pénzügyi fedezet biztosítása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közérdek ű Muzeális Gy űjtemény költségvetési szerv 
alapításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete korábbi határozatában már döntött arról, 
hogy a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteményt át akarja venni, illetve ebbe 
beleértendő természetesen a kulturális javaknak a kérdése is. Nagyon sok kör volt már ebben 
az ügyben és a legutolsó megbeszélés alapján kristályosodott ki az, hogy Hatvan város egy új 
költségvetési szervet alapítana, Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény néven. Ez 
gyakorlatilag azt jelentené, hogy miután Hatvan város közös megegyezéssel az ingatlanra 
vonatkozóan határozatlan idejű ingyenes használatba adást megszüntetné, nem tudnák 
elhelyezni a kulturális javakat. Hatvan város viszont felajánlja az ingatlant. Semmi nem változik, 
minden marad ott, de a letéti szerződés keretében ez egy működőképes történet. Majd ezután 
közösen fogják kezdeményezni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé, hogy 
megtörténhessen a kulturális javaknak az átadása. Új költségvetési szervről van szó, 
nyilvánvalóan új alapító okirat keletkezik, és kell egy vezető, pályáztatás, és addig, amíg a 
pályáztatás nem sikeres, addig egy megbízott vezető szükséges. 
Ezt a logikát követik a határozati javaslatok. 
Az alapító okirat bejegyzésének feltétele, hogy az intézménynek legyen vezetője. Ez a vezető 
pedig nem más, mint Halászné Szilasi Ágota, aki eddig is vezetője volt egyébként. Az ő 
munkahelye továbbra is a Heves Megyei Múzeumi Szervezet egész állásban, de fél állásban 
tud még munkát vállalni. Az átmenetet is nagyban segíti, hogy ő az intézménynek a megbízott 
igazgatója addig, amíg a pályázat nem sikeres. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az első határozati javaslatot 
tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
430/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
elnevezéssel önálló jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési szervet hoz létre 3000 
Hatvan, Kossuth tér 11. székhellyel, 2012. június 1. napi hatállyal, és a jelen határozat 
mellékletét képező alapító okiratot jóváhagyólag elfogadja. 

 
Határid ő: 2012. május 31. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
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 következ ő határozatot hozta: 

 
431/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
elhelyezésére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5231/2 hrsz.-ú, 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 11. szám alatti ingatlant jelöli ki, így ezen ingatlan vonatkozásában a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 2012. február 22. napján 
megkötött, határozatlan idejű ingyenes használatba adási megállapodást 2012. május 31. 
napjával közös megegyezéssel megszünteti, és egyben felhatalmazza a jelen határozat 
mellékletét képező megszüntető okirat aláírására Hatvan város polgármesterét.  

 
Határid ő: 2012. május 31. (a megállapodás megszüntetésének aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
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 következ ő határozatot hozta: 

 
432/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Intézményfenntartó 
Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) a Heves Megyei Múzeumi Szervezet 
(székhely: 3300 Eger, Vár u. 1.) tagintézményeként működő Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) kulturális javaira vonatkozóan letéti 
megállapodást köt Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5231/2 hrsz.-ú, 3000 
Hatvan, Kossuth tér 11. sz. alatt található ingatlanban történő elhelyezéssel, ezen 
gyűjtemények állami tulajdonból Hatvan Város Önkormányzata tulajdonába, illetve 
használatába vagy kezelésébe kerülésének időpontjáig; továbbá felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező letéti megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2012. május 31. (a letéti megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
433/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. június 1. napi hatállyal megalapításra 
kerülő Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény elnevezésű intézményben (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 11.) kettő határozatlan idejű közalkalmazotti álláshelyet engedélyez, és 
egyben az intézmény részére 2012. évben 2.075 eFt személyi juttatás előirányzatot, 560 eFt 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot, valamint 1.000 eFt dologi kiadások előirányzatot 
engedélyez, melynek fedezete a működési hiány növelésével biztosított.  
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Határid ő: 2012. június 1. (értesítésre és az előirányzatok biztosítására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda és a Gazdálkodási Iroda 
útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
434/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint a Hatvani 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói állására 
vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé. 

 
Határid ő: 2012. június 11. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézményi-felügyeleti Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
435/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával, 
részmunkaidőben (heti 20 óra) 2012. június 1-jétől a pályázati kiírás elbírálásának eredményes 
lezárásáig, de legkésőbb 2012. augusztus 31. napjáig Halászné Szilasi Ágotát bízza meg. Az 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a H fizetési osztály 11 fizetési fokozat  
garantált illetménye részmunkaidőben : 105.219,- Ft 
- további szakképesítés elismerésével összefüggő illetménynövekedés 
(Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján): 7.305,- Ft 
- garantált illetmény összesen: 112.584,- Ft  
- összesen kerekítve: 112.600,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (150%): 30.000,- Ft 

- mindösszesen: 142.600,- Ft  

 
Határid ő: 2012. június 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
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13. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetésér ől szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A 2012. évi költségvetést a februári testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület. Ebben a 
rendeletmódosításban a január, február, március, április-i testületi döntések, határozatok és az 
államtól kapott utólagosan visszaigényelt állami támogatások többletforrásai kerültek 
beépítésre. Bevételi és kiadási oldalunk 215. 691 e Ft-tal növekedett. A bevételek többnyire 
célzottan érkeztek, tehát kiadáshoz is társultak. A testületi döntések kihatásaival a kiadási 
oldalon is meg lettek emelve azok az előirányzatok, amelyek a képviselő-testületi 
határozatokban megfogalmazódtak. A bevételi oldalon nagyobb állami támogatás, több mint 59 
millió Ft érkezett, egyrészt a közalkalmazottak, köztisztviselők bérkompenzációja, másrészt 
minden hónapban igényeljük a szociális támogatások kifizetéseit. 
Támogatásértékű és államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz a Társulattól, Társulástól 
érkezett, ezek felhalmozási célú kiadásokkal párosultak. Beépült a bevételi oldalon a 
pénzmaradványnak az a része is, amely az eredeti költségvetésünkbe nem épült be, ez 80 
millió forint, ami kötelezettséggel terhelt. 
Hitelek vonatkozásában képviselő-testületi döntések már határoztak arról, hogy felhalmozási 
hitel igénybevételével kerültek meghatározásra felhalmozási kiadások. Itt majd a nyár folyamán 
áttekintjük, hogy ezek ténylegesen felvételre kerüljenek-e, vagy esetleg a bevételeink úgy 
alakulnak, hogy nem kell a későbbiekben ezt felvenni. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a rendelet 
módosítás elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
436/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés a muskátliosztás többletköltségének utól agos fedezetbiztosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Nagy volt az érdeklődés a muskátliosztás alkalmával, nem  lett elég a 10.000 tő muskátli, ezért  
a pótosztás alkalmával még 8.820 tő muskátli került átadásra. Ehhez kellett 2.990 e Ft 
többletfedezetet biztosítani. 
 
Papp István 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 következ ő határozatot hozta: 
 
437/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a muskátliosztás többletköltségének utólagos fedezetbiztosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2012. évi 
muskátliosztás 5.990 e Ft összkiadásának fedezetére egyrészt a Hatvan város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben muskátliosztásra jóváhagyott 
3.000 e Ft, valamint a többletköltségre utólagosan 2.990 e Ft a működési hiány terhére kerüljön 
megjelölésre. 

 
Határid ő: 2012. június 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Viziközm ű Társulatban az érdekeltségi 
hozzájárulások képviseletér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A szennyvízberuházás a befejezéséhez közeledik, és az elszámolás érdekében elszámoló 
bizottság létrehozása szükséges. Az elszámoló bizottságba Gál Erzsébetet szeretnénk 
delegálni, ezért polgármester úr az ő társulati érdekeltségi egységéből ad 10 egységet Gál 
Erzsébet részére, hogy ez megtörténhessen. 
 
Marján János bizottsági tag 
Egy is elég lett volna. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Igen, de 10-et kap. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Dolgozik Erzsike rendesen. Meg akartak bennünket a Táncsics utca aszfaltozásával vezetni. 
Kimentem, és nem volt megcsinálva. Erzsikéhez bejöttem, közösen kivertük a balhét, és meg 
lesz csinálva. 
Nem kevés pénzről van szó. Az kb. 200 méter, 4 méter széles aszfaltozás. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
438/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Beruházó Viziközmű Társulatban az érdekeltségi 
hozzájárulások képviseletéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Önkormányzatát, mint tulajdonost 2012. június 1. napjától a Hatvan és Térsége 
Víziközmű Társulatban az érdekeltségi hozzájárulások tekintetében 61 egységben 
Szabó Zsolt polgármester képviseli.  

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Önkormányzatát, mint tulajdonost 2012. június 1. napjától a Hatvan és Térsége 
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Víziközmű Társulatban az érdekeltségi hozzájárulások tekintetében 10 egységben Gál 
Erzsébet politikai főtanácsadó képviseli. 

 
Határid ő: 2012. június 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2011. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és keze lési osztályvezet ő 
A „Hatvan Városért” Közalapítvány 2011. éves tevékenységéről megtartotta beszámolóját a 
kuratórium előtt, illetve a felügyelő bizottság előtt. A beszámoló és a közhasznúsági jelentés az 
előterjesztés mellékletét képezi. Könyvvizsgáló úr megtekintette és elfogadta a benne lévő 
számszaki adatokat. Most az alapító felé a számviteli törvény szerinti kötelező beszámolási 
kötelezettségnek szeretnénk eleget tenni. 
 
Papp István elnök 
Mivel 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 következ ő határozatot hozta: 
 
439/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2011. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2011. évi 
üzleti évéről szóló közhasznú egyszerűsített beszámolóját és a 2011. évi közhasznúsági 
jelentését – melyek jelen határozat mellékletét képezik – elfogadja. 

 
Határid ő: 2012. június 1. 
Felelős:  „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumi elnöke  
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés színes led kijelz ők átvételér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István elnök 
A BOSCH-tól fogunk kapni 8 db színes led kijelzőt, összesen 40.000,- Ft értékben. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, 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 következ ő határozatot hozta: 
 
440/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a színes led kijelzők átvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, hogy a Robert Bosch Elektronikai Kft. 
ajánlatát elfogadja és a 8 db színes led kijelzőt bruttó 40.000,- Ft értéken átveszi. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kijelzők használatáról rendelkezzen. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. június 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés közterületi virágtartó edények beszerzés éről és növények telepítésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István elnök 
Arról van szó, hogy kivágtunk tujákat itt a hivatal épülete előtt, helyettük hordozható ládák 
lesznek lerakva és abba lesz beleültetve a növény. 
Az egyik határozati javaslat virágtartók a legyártásáról szól, a második pedig, hogy a Zrt.-t 
bízzuk meg a növények telepítésével. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
441/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületi virágtartó edények beszerzéséről és növények telepítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 db 80/80/50 cm méretű egyedi virágtartó 
legyártásával a Kovácsmester-60 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg 
bruttó 975.080,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a működési hiány növelésével biztosított. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (virágtartók megrendelésére) 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
442/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületi virágtartó edények beszerzéséről és növények telepítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján –  bruttó 521.654,- Ft  összegben a 
Polgármesteri Hivatal előtti Kossuth téri járdarész növénytelepítési munkáival és a flóraoszlopok 
elhelyezésével. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás megkötésére. 
Pénzügyi forrás a működési hiány növelésével biztosított.  
 
Határid ő: 2012. május 31. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

19. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3978/57 hrsz. -ú és a 3978/58 hrsz.-ú 
ingatlanok telekhatár-rendezésér ől szóló 274/2012. (IV. 26.) sz. képvisel ő-testületi 
határozat módosításáról 
 (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A műfüves pálya az uszodával egy helyrajzi szám alá került összevonásra, de ott 3 m2 –nyi hiba 
került be és ezért van szükség módosításra. Tehát a területnagyság módosult. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
443/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 3978/57 hrsz.-ú és a 3978/58 hrsz.-ú ingatlanok 
telekhatár-rendezéséről szóló 274/2012. (IV. 26.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/57 
hrsz.-ú és a 3978/58 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár-rendezéséről szóló 274/2012. (IV. 26.) számú 
határozatát módosítja, és annak szövege helyébe a következő rendelkezést lépteti, valamint a 
határozat melléklete helyébe jelen határozat mellékletét lépteti: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú          
Szabadság út 13. szám alatt található hatvani 3978/57 helyrajzi számú 9426 m2 nagyságú 
iskola kivett megnevezésű, és a Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található hatvani 3978/58 
helyrajzi számú 3265 m2 nagyságú uszoda kivett megnevezésű ingatlanoknak a telekhatár-
rendezését a mellékelt változási vázrajz szerint, melynek eredményeként a 3978/57 helyrajzi 
számú ingatlan területének 7046 m2-re történő csökkenése, valamint a 3978/58 helyrajzi számú 
ingatlan területének 5645 m2-re történő növekedése kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba. Ezen ingatlanok telekhatár-rendezése iránti eljárás megindítására, és az 
eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.” 

Határid ő: 2012. június 15. (a módosított határozat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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20. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan városban kialakított szelektív hulladékgy űjtéshez szükséges 
hulladékszigetekr ől szóló 31/2004. (II. 26.) képvisel ő-testületi határozat módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A Balassi Bálint úton a hulladékgyűjtősziget átkerül a másik oldalra, a Dobó téren lévő 
közterületre. 
Kértünk be árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot a megvalósításra Koroknai István egyéni 
vállalkozó adta. 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
444/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 képviselő-
testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városban kialakítandó  

szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) sz. 
határozat módosításáról szóló 587/2011. (IX. 29.) 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.  

 
Határid ő: 2012. június 1. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Papp István bizottsági elnök  
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
445/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2806/10 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületre, természetben a Dobó térre történő szelektív hulladékgyűjtő sziget 
áthelyezéséhez szükséges betonépítmény elkészítésével a Koroknai István egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Apród u. 15.) bízza meg bruttó 135.189,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatai között a környezetvédelmi 
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2713/3 hrsz. alatti ingatlan m egosztásával kapcsolatos 
vagyonkezel ői jog törlésér ől szóló 633/2011. (X. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat 
módosításáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A kórház ingatlanmegosztásával kapcsolatosan a vagyonkezelői jogról van szó. A kórháznak az 
új helyrajzi száma 2713/5 volt, és ezt kellett helyesbíteni, hogy nem a 2713/3, hanem a 2713/5 
helyrajzi számú ingatlanon volt a vagyonkezelői joga a Zrt.-nek. Ez a kórház konyha. 

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 következ ő határozatot hozta: 
 
446/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2713/3 hrsz. alatti ingatlan megosztásával kapcsolatos vagyonkezelői 
jog törléséről szóló 633/2011. (X. 27.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2713/3 hrsz. alatti ingatlan 
megosztásával kapcsolatosan a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
vagyonkezelői jogállásának törléséről szóló 633/2011. (X. 27.) számú határozatának szövege 
helyébe a következő rendelkezést lépteti: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
azon megállapodás megkötésére, mely alapján a hatvani 2713/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni 
lapjának II. számú személyi részéből törlésre kerül a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. vagyonkezelői jogállása. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges eljárási 
cselekményeket megtételére.” 
 
Határid ő: 2012. június 15. (a módosított határozat és a megállapodás benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés az 5226/A hrsz.-ú ingatlan kisajátításár ól 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A Kossuth téren az önkormányzati ingatlanon, az Óhatvani katolikus templommal szembeni 
büféről van szó. Felajánlottunk egy összeget, nem fogadta el, és így a törvény szerinti 
értékbecslés volt, mely szerint az ingatlan forgalmi értékének 8.100.000,- Ft + ÁFA került 
megállapításra. Kisajátítási eljárás indul, korábbi tulajdonos egyidejű kártalanítása mellett. 
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Marján János bizottsági tag 
Dózeroljuk? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A rendezési tervben szerepel.  
A buszmegállóval egy épülettömbben szerepel ez a büfé épület, ami egy betétlapon van az 
autóbusz-pályaudvarral kapcsolatosan. Tehát betétlapon szerepel, csak használati joggal, ami 
nincs is teljesen jogilag rendezve. A rendezési terv az autóbusz-pályaudvar egész épületét 
lebontásra javasolja, tehát mindenképpen célszerű a turisztikai célú pályázat keretében majd a 
Kossuth teret felújítni. A rendezéshez ennek a felépítménynek a tulajdonjogát is szükséges 
lenne megszerezni. A Kulturális Örökségvédelmi Iroda képviselőjével egyeztetéseket folytat 
főépítész asszony, hogy az egész épületegységet ne lebontásra javasolja, hanem mint szocreál 
épületet, a főépületrész, amely a 60-as években épült meg első ütemben, az megmaradhasson, 
és a két toldalék-épületrész, amely egyrészt a büfé, illetve a későbbiekben volt a másik oldalon 
az információs rész, tehát ezt a két részt kelljen csak lebontani. Esetleg más célra 
hasznosítható legyen a főépület. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kinek tetszik az az épület? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem tetszik senkinek, viszont, ha ledózeroljuk az egész ingatlant, akkor nincsen építési hely a 
Kossuth téren, tehát semmilyen épületet nem lehet elhelyezni oda. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Nincs más választásunk a turisztikai célú pályázat miatt. Egy ilyen kortársgaléria-szerűséget 
akarnak kialakítani, és az volt az első elképzelés, hogy teljesen lebontani az épületet és valami 
mást odaépíteni. Augusztus 31. a pályázat benyújtási határideje, de addig az időpontig erre 
nincs lehetőség, hogy oda épüljön valami. A megoldás az maradt, hogy szükségszerűen, 
minimális átalakítással abban az épületben valami attrakciót kialakítani. 
Vannak már erre elképzelések, és állítólag nagyon jó lesz. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Egyébként vannak olyan nézetek, hogy 60-as, 70-es években ez az épület egy modern épület 
volt. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Hogyan alakultak a kocsma tulajdonosával az egyeztetések? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A kocsma tulajdonosával többször volt egyeztetés, ő elmondta, hogy végrehajtásból szerezte 
meg a kocsmának a tulajdonjogát, huszon-valahány, 24 millió forintos nagyságrendben. Úgy 
néz ki, hogy megállapodni nem fogunk tudni vele, mivel nagyon nagy a különbség az 
értékbecsült összeg és aközött az összeg között, amit ő szeretne kapni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Persze azért az értékek változtak jócskán, de a 24 és a 8 nincs arányban az is biztos. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
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447/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az 5226/A hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5226/A helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Kossuth téren található, egyéb épület megnevezésű, 73 m2 területű 
ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen 
nettó 8.100.000,- Ft + ÁFA keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén 
pedig kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze a hatáskörrel rendelkező 
illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes lefolytatása érdekében a szükséges 
eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást felhalmozási hitel terhére biztosítja 8.100.000,- Ft + ÁFA 
összegben. 
 
Határid ő: 2012. június 15. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsol atos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkor mányzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
2011. decemberében a Bio-Pannónia Kft. benyújtotta  a 19 %-os díjemelési javaslatát, és ennek 
alapján a képviselő-testület a rendeletét módosította. Eszerint a lakosság felé 10 %-os 
díjemelést fogadott el, valamint a kompenzációként fizetendő 9 %-os résznek a megfizetéséről 
döntött. Azonban december végén megjelent az ún. „saláta törvény”, amely nem engedte, hogy 
2012. évben a szilárd hulladékkezelési díj emelésre kerüljön. Ezért a decemberben elfogadott 
rendeletet vissza kellett módosítani, valamint a kompenzációról szóló határozatot hatályon kívül 
kellett helyezni. 
Azonban a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 2012. április 15-től ismét lehetőséget biztosít 
a szállítási díjak emelésére. A Bio-Pannónia Kft. kérte, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. A 
rendelet most oly módon kerülne módosításra, hogy július 1-jétől a lakosság részére a 19 %-os 
emelést kellene megfizetni. Egy összehasonlító táblázatot az előterjesztésbe beletettünk, hogy 
lehessen látni, hogy a környező településeken milyen díjak vannak. Hatvanban alacsonyabbak - 
jellemzően a többi településhez képest - a díjak. 
A rendeletből célszerű a szociális alapon történő szemétszállítási díj rendezését törölni, mivel 
lakásfenntartási támogatás címén a rászorulók igényelhetnek támogatást. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
448/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Bio-Pannónia Kft. (székhely: 
3000 Hatvan Szepes Béla u. 2.), mint közszolgáltató 2012. évre beterjesztett, 19%-os emelést 
magába foglaló díjemelési javaslatát, mely a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására 
és ártalmatlanítására vonatkozik.  
 
Határid ő: 2012. július 31. (a díj bevezetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A rendelet-módosítást tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
449/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a Csicserg ő Óvoda melegít őkonyhájának átalakításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az óvodafejlesztési pályázatban a Csicsergő Óvoda vezetése azt szeretné, ha az 
önkormányzat tornaszoba kialakítására pályázna. A tornaszoba a jelenlegi konyha helyén lenne 
kialakítva, amihez szükséges, hogy építési engedély köteles munkák végzéséhez, a jelenlegi 
melegítőkonyha jelentősen kisebb területen helyezkedjen el. 
 Az óvoda vezetése a terveket el is készíttette, és a melegítőkonyha átalakításához, és a 
források nagy részét is előteremtette. Amit az önkormányzatnak az intézmény saját 
költségvetéséből kell engedélyeznie az 186.269,- Ft, amelyet erre a célra felhasználhat. 
Valamint az intézményfelújítási feladatok között a fejlesztőszoba felújítására van előirányozva 
300.000,- Ft-os összeg, és ezt kellene majd a következő ülésen módosítanunk, hogy a 
melegítőkonyha kialakítására fel lehessen használni. Ezért van szükség bizottsági illetve 
később képviselő-testületi döntésre.  
 
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   igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
450/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Csicsergő Óvoda melegítőkonyhájának átalakításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csicsergő Óvoda (3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) melegítőkonyháját átalakítja, felújítja. Az engedélyezési 
eljáráshoz szükséges eljárási cselekmények lefolytatására felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét. 
Pénzügyi forrás az intézmény részére a Samsung Electronics Magyar Zrt., a Bio-Pannónia Kft., 
az Építő-Trade Kft. és az intézmény alapítványa általi felajánlásokból 617.093,- Ft, az 
intézmény 2012. évi költségvetési előirányzataiban bruttó 186.269,- Ft, valamint a 2012. évi 
intézményfelújítási feladattervben elfogadott Csicsergő Óvoda – a meglévő fejlesztő szoba 
bővítésére jóváhagyott 300.000,- Ft átcsoportosításával biztosításra kerül. 
 
Határid ő: 2012. június 1. (építési engedély kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
25. napirendi pont 

Beszámoló a  felszíni csapadékvíz elvezetési felada t 2011. évi ellátásáról 
 (Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A beszámolóban fel vannak tüntetve, hogy 2011. évben milyen összegek voltak a 
költségvetésben elfogadva, valamint a Zrt. üzleti tervében is, mivel február 1-jétől 
közszolgáltatási szerződés keretében a vízkár védekezési feladatokat a Zrt. hajtotta végre, ott is 
voltak lehetőségek. Valamint a JCB-nek az irányítása, amivel az árkok takarítását végzi a Zrt. 
és a földelszállítás külön keretösszeget jelentett. Összesen 2011. évben a felszíni csapadékvíz 
elvezetésre 35. 000.005,- Ft került elfogadásra. A 2010. évi árvízi vis-maior keretből összesen 
1.599.000,- Ft-ot utaltak az önkormányzatnak. Mindösszesen 29.984.970.- Ft-ot használtunk fel 
a beszámolóban szereplő feladatokra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Már említettem, hogy a  Decsi Feriék nagyon jól végezték a munkájukat. Tisztítani, takarítani 
kell az árkokat, mert állítólag a katasztrófavédelem is ellenőrzi a felszíni csapadékvíz elvezető 
rendszereket. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
451/2012. (V.  29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a beszámolót a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 2011. évi ellátásáról és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 
2011. évi ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
Papp István bizottsági elnök 5 perc szünetet rendel t el. 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés tervezési szerz ődés megszüntetésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A pályázat előkészítésekor kiderült, hogy nem érdemes pályázni a Mesevilág óvoda bővítésére, 
mert jelentős költségekkel járna. Két ingatlant kellett volna megvenni a területhez, amely 34-35 
millió forint lett volna az ingatlan, valamint, hogy a pályázaton sok pontot tudjunk szerezni, olyan 
fejlesztéseket kellett volna elvégeznünk, amelyek nagyon megnövelték volna a beruházás 
költségét. A pályázat benyújtása előtt végül az a döntés született, hogy nem indulunk ezen a 
pályázaton, mert az önerő része is nagyon magas lett volna. 
A tervező elkészítette a pályázathoz szükséges tervrészeket, ezért célszerű vele elszámolni és 
a tervezői szerződést megszüntetni 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel 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 következ ő határozatot hozta: 
 
452/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a tervezési szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megszünteti Hoffman József (székhely: 3000 
Hatvan, Apafi u. 8.) tervezővel a Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodájának bővítésére 
vonatkozó tervezési szerződést jelen határozat mellékletét képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezői szerződést 
megszüntető megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2012. június 10. (a megszüntető okirat aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú 
ingatlanon lév ő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgár őrség 
Hatvan Közhasznú Szervezet részére 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Pártok Háza épületében bérelt helyiséget a polgárőrség, május 31-én lejár a bérleti 
szerződésük. Kérték, ugyanolyan feltételekkel, ugyanolyan bérleti díjjal meghosszabbítani a 
szerződést. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
453/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13c. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5247 helyrajzi számú, természetben 3000 
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Hatvan, Hatvany Irén utca 6. szám alatti, művelés alól kivett, irodaház és udvar megnevezésű, 
369 m2 alapterületű ingatlanon található irodaépület - jelen határozat mellékletét képező okirat-
tervezet szerint megjelölt – 15,3 m2 alapterületű helyiségének, valamint a hozzá tartozó, 
másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó funkciójú helyiségeknek a Polgárőrség 
Hatvan Közhasznú Szervezettel (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2011. május 31-én 
egy év határozott időtartamra megkötött bérleti szerződését meghosszabbítja 2012. június 1. 
napjától 2013. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra havi 3750,- Ft bérleti díj fejében 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 47. §-ában rögzített feltételekkel. 
 
Határid ő: 2012. június 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a ”Települési szilárdhulladék-gazdálkodá si rendszerek” fejlesztése 
tárgyú pályázat benyújtásáról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Az önkormányzat „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú 
témában pályázatot szeretne benyújtani szelektív hulladékgyűjtő központ létesítésére. Jelen 
pályázat a projekt előkészítésére irányul, amely a maximális költségek 6 %-ig választható. A 
beruházás tervezett összköltsége 707.696.000,- Ft. Az előkészítési szakaszban a költség 
42.461.760,- Ft. Ehhez a szükséges önerő 6.369.264,- Ft. Ezt kellene az önkormányzatnak 
biztosítani a pályázat benyújtásához. 
Társulást fogunk létrehozni, de ez Hatvan Város Önkormányzatának a költsége. A többi még 
kidolgozás alatt van. Augusztusban kell benyújtani a pályázatot, a társulást még később hozzuk 
létre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A társulás szükséges, hogy nagyobb eséllyel induljunk a pályázaton. Hátha sikerül 
megcsinálnunk ezt saját céggel. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
454/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1) Hatvan Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-7.1.1.1/09-11 kódszámú, 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. A 
támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
Projekt előkészítés keretében elszámolható költség: 42.461.760.- Ft. 
Az igényelt támogatás összege 36.092.496.- Ft. 
A saját forrás összege 6.369.264.- Ft. 
 
Az önerő forrása Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási hitel költséghelyen rendelkezésre áll 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
közzétett KEOP-7.1.1.1/09-11 kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” című felhívásra benyújtani kívánt pályázat előkészítésére pályázati munkacsoportot 
választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.  
 
A munkacsoport tagjai: 

1.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó, 
2.) Tóth István környezetvédelmi ügyintéző, 
3.) Bereczkiné Pál Krisztina pályázati ügyintéző, 
4.) Kondek Zsolt képviselő. 

 
Határid ő: 2012. június 1. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés helyi közösségi közlekedés normatív támo gatásának igénylésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Az önkormányzat a 25/2012. (V. 9.) NFM rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés 
biztosítására 2012. évben is normatív támogatást kíván igényelni. Ehhez azonban szükség van 
a képviselő-testület határozatára, és a határozatnak tartalmaznia kell, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata 2011-ben a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez mennyi vissza nem 
térítendő támogatást biztosított. Továbbá a képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
vállalja azt, hogy egész évben fenntartja a helyi közlekedést. Nyilatkozni kell arról is, hogy a 
Hatvani Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés pályázati eljárás útján, vagy pályáztatás 
nélkül, közvetlenül került megkötésre. Illetve, hogy ebben az évben mennyi támogatást biztosít 
a Volán számára. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
455/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés 
normatív támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a 
normatív támogatás igényléséhez a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatásáról szóló 25/2012. (V. 9.) NFM rendelet 1.§ (3) bekezdése alapján az alábbi 
nyilatkozatokat teszi: 
1)  Hatvan Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez és fejlesztéseihez a 
2011. évben 4.395.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. 
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2)  Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi közlekedést 2012. január 1-től 2012. 
december 31-ig folyamatosan fenntartja. 
3)  Hatvan Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 8. §-a alapján pályázati eljárás nélkül, a 
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a Hatvani Volán Zrt-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Bercsényi út 82.) a közszolgáltatási szerződést. 
4.)  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés 
normatív támogatás igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2012. évben, melynek pénzügyi 
forrása Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
2/e. mellékletében, az alapítványok, szervezetek támogatása költséghelyen került elkülönítésre. 
 
Határid ő: 2012. június 8. (támogatási kérelem benyújtására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés a ”Hatvan, Vitális Mór utca útépítése” t árgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
A Vitális Mór utcában aszfaltozott utat kíván építeni az önkormányzat. Erre vonatkozóan az 
engedélyezési és kiviteli terv már elkészült, Két ütemben valósulna meg a kivitelezés. Az I. 
ütemben a Ring Kálmán út felől a Johnson Electric Kft. telephelyéig egy 190 m – es szakasz 
épülne meg, ennek a nettó becsült értéke 17.284.425,- Ft, tehát közbeszerzési eljárást kell 
indítani. Az önkormányzat mint ajánlatkérő, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást 
szeretne alkalmazni. A rendelkezésre álló fedezet 3 részből tevődik össze: „Saia Burgess 
útkialakítása megállapodás alapján – I. ütem” költséghelyen:10.000.000,- Ft már biztosítva van 
a költségvetésünkben felhalmozási hitel terhére: 4.951.220,- Ft, és a maradék összeg a Saia-
Burgess Kft-től átvett pénzeszköz: 7.000.000,- Ft. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
456/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan, Vitális Mór utca útépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan, Vitális Mór utca útépítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben. A 
beszerzés nettó becsült értéke 17.284.425,- Ft, azaz bruttó 21.951.220,- Ft. 
A Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az alábbi bontásban áll rendelkezésre: 
- „Saia Burgess útkialakítása megállapodás alapján – I. ütem” költséghelyen:10.000.000,- Ft, 
- Saia-Burgess Kft-től átvett pénzeszköz: 7.000.000,- Ft, 
- Felhalmozási hitel terhére: 4.951.220,- Ft. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan, Vitális Mór utca útépítése” 
elnevezésű, 17.284.425,- 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 
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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.) Laskainé Pozsonyi Éva útügyi ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető. 
 
Határid ő: 2012. június 15. (ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
457/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan, Vitális Mór utca útépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. §-a szerinti 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 101/2012. (II. 22.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A közbeszerzési tervet a 11. sorszámú beszerzéssel egészíti ki: 
  

11. Hatvan, Vitális Mór utca 
útépítése  

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend 

 

22.430.185,- 
Ft 

 
2012. május 31. 

 

 
A képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt 2012. évi közbeszerzési tervet. 
 
Határid ő: 2012. június 1. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatáso k fejlesztése Hatvanban” tárgyú 
pályázat el őkészítéséhez szükséges döntésr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
A „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztés” tárgyú pályázat kapcsán már elindult a 
közbeszerzési eljárás a tervek elkészítésére. Jelen előterjesztés tárgya az lenne, hogy a 
megvalósíthatósági tanulmány melyik cég készítse el, arról kellene dönteni. Három árajánlatot 
kértünk be, a legkedvezőbb ajánlatot a Davino Bt. adta, bruttó 4.826.000,- Ft-os vállalkozói 
díjért, amit kettő részletben kellene kifizetni. A 2.000.000,- Ft + ÁFA lenne a pályázat 
benyújtásakor, és ha nyer a pályázat a különbözetet akkor kapná meg. Pályázati forrásból ez 
finanszírozásra kerül, ha nyer a pályázat. 
 
Papp István bizottsági elnök  
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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 következ ő határozatot hozta: 
 
458/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” tárgyú pályázat 
előkészítéséhez szükséges döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások 
fejlesztése Hatvanban” tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó Megvalósíthatósági 
tanulmányt a Davino Bt-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u.48.), mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevővel készítteti el bruttó 4.826.000,- Ft vállalkozói díjért az 
alábbi bontásban: 

1.    részlet: 2.000.000 Ft + ÁFA a pályázat benyújtásakor, teljesítési igazolás ellenében. 
2. részlet: 1.800.000 Ft + ÁFA a pozitív pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételekor, 
teljesítési igazolás ellenében. 

 
A vállalkozói díj 1. részletének összege a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
 
Határid ő: 2012. június 15. (vállalkozási szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

32. napirendi pont 
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés” tárgyú pályázat ben yújtásáról  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Óvodafejlesztésre szeretne az önkormányzat benyújtani pályázatot. Ez egy TÁMOP-os 
pályázat és valamennyi óvodára vonatkozóan szeretnénk pályázni. 100 millió forintig 
pályázhatunk, most készül a költségvetés pontosan. 30% erejéig lehet eszközbeszerzést kérni, 
eszközöket rendelni. Tornaszobát lehet építeni, játszóudvart lehet kiépíteni. Az óvodák lelkesen 
együttműködnek velünk a pályázat előkészítésében. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
459/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Óvodafejlesztés” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú 
„Óvodafejlesztés” című felhívásra pályázatot kíván benyújtani valamennyi fenntartásában lévő 
óvodai feladat-ellátási hely vonatkozásában. A pályázat 100 %-ban támogatott, önerőt nem 
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igényel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére.  

Határid ő: 2012. június 1. (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 következ ő határozatot hozta: 
 
460/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Óvodafejlesztés” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú 
„Óvodafejlesztés” című pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati 
és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.  

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

 1.) Palik Józsefné képviselő 

2.) Padányiné Kalocsai Edit óvodavezető 

3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző 
 

Határid ő: 2012. május 31. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés az egészségfejlesztési programterv elkés zítéséről, valamint a kistérségi 
egészségfejlesztési iroda m űködési modelljének kidolgozásáról szóló 199/2012. ( III. 
29.) sz. képvisel ő-testületi határozat hatályon kívül helyezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben” pályázat 
kapcsán a képviselő-testület már döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani, mégpedig a 
kórházzal konzorciumban, ahol a konzorciumvezető a kórház. Továbbá döntött arról, hogy az 
egészségfejlesztési tervet az EMESZ Zrt.-vel készítteti el. Viszont a pályázati kiírás módosult 
annyiban, hogy egyértelművé tette, hogy a csak a konzorciumvezető köthet ilyen szerződést. 
Ezért mi már alá sem írtuk a szerződést az EMESZ Zrt.-vel, hanem a kórház, mint 
konzorciumvezető ezt már meg is tette. Szükséges tehát a 199/2012. (III. 29.) sz. képviselő-
testületi határozatot hatályon kívül helyezni. 
 
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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
461/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az egészségfejlesztési programterv elkészítéséről, valamint a kistérségi 
egészségfejlesztési iroda működési modelljének kidolgozásáról szóló 199/2012. (III. 29.) sz. 
képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok a kistérségekben” tárgyú pályázathoz szükséges egészségfejlesztési 
programterv elkészítéséről, valamint a kistérségi egészségfejlesztési iroda működési 
modelljének kidolgozásáról szóló 199/2012. (III. 29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határid ő: 2012. június 1. (átvezetésre)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
34. napirendi pont 
     Előterjesztés „Hatvan üzemel ő vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyában indít ott 

közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Nyertünk egy pályázatot, elindult a közbeszerzési eljárás, amelynek 56.400.000,- Ft volt a nettó 
bekért értéke. Az eljárás lezajlott, három ajánlat érkezett az ajánlattételi határidőig. Mindhárom 
esetben kisebb hiánypótlásra volt szükség. Április 3-án volt a tárgyalás, a tárgyaláson felhívtuk 
az ajánlattevőket, hogy a végső ajánlatukat nyújtsák be. Két cég esetében számszaki hibák 
voltak az ajánlati árban, ezek javításra kerültek. Ezek után megállapításra került, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot a Geogold Kárpátia Környezetvédelmi és Mérnöki Szakértő Kft. adta, 
61.170.000,- Ft + ÁFA összegben. Igaz, hogy ez az összeg meghaladja az 56.400.000,- Ft-os 
összeget, amelynek fedezete a pályázati forrásból biztosítva van, viszont közben az 
önkormányzat változás bejelentéssel élt a közreműködő szervezet felé, mert nem pontosan volt 
meghatározva a támogatási összeg. Ennek helyt is adtak, módosították, aktualizálták így a 
támogatási szerződés vonatkozó mellékleteit. Így a nettó összege a pályázati támogatásnak 
61.833.750,- Ft-ra emelkedett, így belefér ez az összeg is. A fedezet rendelkezésre áll.  
Szükséges az első helyezettre és a második helyezettre is javaslatot tenni. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
462/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 102/2012. (II. 22.) számú határozata alapján indult, „Hatvan üzemelő 
sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek Geogold Kárpátia 
Környezetvédelmi és Mérnöki Szakért ő Kft.,  (4183 Kaba, Mátyás király u. 59.) 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 61 170 000,- Ft + ÁFA  összeget.  
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Határid ő: 2012. május 31. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
463/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 102/2012. (II. 22.) számú határozata alapján indult, „Hatvan üzemelő 
sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás második helyezettjének a KSZI Környezetvédelmi Szakért ői 
Iroda Kft,  (1037 Budapest, Kolostor u. 13.) 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, második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot, azaz 61 745 000,- Ft + ÁFA  összeget.  
 
Határid ő: 2012. május 31. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégze ndő szúnyog- és rágcsálóirtási 
munkák megrendelésér ől 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nagyon jól dolgozott tavaly a CUNAMI Bt., mert nem volt sok szúnyog a városban. 
Bekértük a 3 árajánlatot, a CUNAMI Bt adta a legkedvezőbbet, 2.717.800,- Ft-ért végzi el a 
munkálatokat. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Tóth István a környezetvédelmi ügyintéző minden alkalommal megy velük, amikor éjszaka van 
a szúnyoggyérítés akkor is.  
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
464/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan város egyes közerületein elvégzendő 
szúnyog- és rágcsálómentesítési feladatok ellátásával a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) bízza meg bruttó 2.717.800,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a Polgármesteri Hivatal 2012. évi városüzemeltetési feladatai között 
a mezőgazdasági feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. június 11. (a szerződés aláírására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszak és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés egyes forgalomtechnikai elemek megrendel éséről 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ahhoz hogy folyamatosan pótolni tudjuk a tönkrement táblákat, célszerű beszereznünk azokat 
bizonyos mennyiségben. Kértünk be árajánlatokat és a legkedvezőbbet a CSP TRADE Kft. 
adta. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Kicserélésre kerülnek amelyek megdőltek, kidőltek, megfakultak.  
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, végül is a táblák elhelyezésével a Mézsorás Kft. lett megbízva, csak amikor elfogy a 
táblánk, akkor rendelnünk kell és a legyártására a CSP TRADE adta a legjobb ajánlatot. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
465/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a forgalomtechnikai elemek gyártásával és 
leszállításával a CSP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1031 Budapest, 
Nánási út 2/B. 1 lph. 4.em.71.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, bruttó 1.000.000,- Ft összegig történő felhasználással. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a közutak, hidak költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. december 30. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki   és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a megépült temet ő támfal fennmaradási tervének elkészítésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A temető támfallal kapcsolatosan Roznyik István a Heves Megyei Kormányhivatalhoz írt egy 
panaszlevelet, melyet a Kormányhivatal kivizsgált és megállapította, hogy építési engedélyt kért 
és kapott Hatvan Város Önkormányzata, azonban a megépült támfalra nem kértek 
használatbavételi engedélyt. Mivel a temető támfal nem abból a szerkezetből és nem teljes 
egészében úgy valósult meg, mint ahogy az az építési engedélyezési tervekben szerepelt, ezért 
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fennmaradási engedély kérelmet kell benyújtani és a helyszínen tervdokumentációt kell 
készíttetni. A korábbi tervezőnek megnéztük a szerződését, a szerzői jogot benne, ezért tőle 
kértünk árajánlatot a fennmaradási engedély elkészítésére. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
466/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a temető támfal megépült szakaszára 
vonatkozó fennmaradási engedélyezési terv elkészítésére a GEOTESZT 
Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1112 Budapest, Kérő u. 
20.) bízza meg bruttó 304.800,- Ft összegben a céget megillető szerzői jogvédelem alapján. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a város- és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 2012. június 8. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és  
Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

38. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bontásá ról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát itt három árajánlatot kértünk be. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Mártírok útja 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület eléggé leromlott műszaki 
állapotú. Jelenleg még laknak benne, de hárman peres eljárás alatt vannak az üzemeltető által 
indított végrehajtási eljárásban. Egy lakónak pedig az elhelyezéséről kell majd gondoskodni, de 
mivel gazdaságosan nem újítható fel az épület, ezért célszerű majd a lakók kiköltöztetését 
követően elbontani. Erre kértünk tervezői ajánlatot. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
467/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Mártírok útja 14. szám alatti épület 
bontási engedélyezési tervének elkészítésével Kárpáti Krisztina építész magántervezőt 
(székhely: 3013 Ecséd, Táncsics u. 2.) bízza meg bruttó 70.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
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A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a város- és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. június 8. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és  
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés a volt dögkút ellen őrzésére szolgáló monitoring kútból történ ő 2012. évi 
mintavételezésekr ől és vizsgálatokról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Tudjuk, miről van szó, a bekért árajánlatok közül a Bálint Analitika Kft. adta a legkedvezőbbet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
468/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a volt dögkút mellett található monitoring kút 
2012. évi vízminta-vételezési, valamint ellenőrzési munkálataival a Bálint Analitika Mérnöki 
Kutató és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) bízza meg bruttó 
87.630,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatai között a dögkút 
monitoringozása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. december 31. (a munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és  
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

  Előterjesztés a 2012. évben megrendezend ő lakossági veszélyes hulladékgy űjtésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Minden évben van veszélyes hulladékgyűjtés. Szintén, ebben az esetben is ajánlatkérés történt. 
A legkedvezőbb ajánlatot a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. adta. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
1,5 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre a költségvetésben. 
 
Papp István bizottsági elnök 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
469/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan városában a lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtés lebonyolításával a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 
(székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg, 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 2012. évi 
Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. június 9. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és  
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felúj ítási munkáiról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Felújítjuk a kedves lakók által lepusztított lakásokat a Pázsit úton, a Gódor Kálmán úton és a  
Legány Ödön utcában. Fel vannak sorolva a felújításra szánt összegek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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 következ ő határozatot hozta: 
 
470/2012. (V. 29) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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 1.239.879,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány Ö. u. 61. Fsz. 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. 
 
Határid ő: 2012. július 2. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és  
Városfejlesztési Iroda 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 következ ő határozatot hozta: 
 
471/2012. (V. 29) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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 377.027,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány Ö. u. 65. 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. 
 
Határid ő: 2012. július 2. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: 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 következ ő határozatot hozta: 
 
472/2012. (V. 29) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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 2.269.992,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit út 15. IV/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. 
 
Határid ő: 2012. július 2. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és  
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
473/2012. (V. 29) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 2.209.184,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit út 9. I/12. 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. 

 
Határid ő: 2012. július 2. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és  
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
474/2012. (V. 29) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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 2.252.793,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. u. 25. IV/2. 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. 

 
Határid ő: 2012. július 2. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és  
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
42. napirendi pont 
       Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatal épüle tében lév ő kazánház   
 gyűjtőkéményének környezetvédelmi mérésér ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A gyűjtőkémény környezetvédelmi pontforrás méréséhez 3 árajánlatot kértünk be szakcégektől. 
A legkedvezőbb ajánlatot a Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft. adta, 101.600,- Ft-tal. 
Ezt így végig kamerázzák? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem, hanem a kibocsátás összetételét vizsgálják. A mérési eredményeket meg kell küldenünk 
a Közép-Duna-völgyi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek. 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
475/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan Város Polgármesteri Hivatalának 
épületében lévő kazánház gyűjtőkémény környezetvédelmi vizsgálatával a Fővárosi 
Levegőtisztaság-védelmi Kft.-t (székhely: 1142 Budapest, Rákospatak u. 70-72. ) bízza meg 
bruttó 101.600,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. június 30. (a munkák befejezésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati képvisel ői keretek egy részének felhasználásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
21 db padot rendeltünk, Tarsoly Imre képviselő úr kivételével a többieknek 20 db köztéri padot 
kell elhelyezni. Erre kértünk árajánlatot. 
 A második határozati javaslat arról szól, hogy Tarsoly Imre képviselő úr a saját területén 
szeretne pót járda-karbantartási feladatokat elvégeztetni. Erre vonatkozóan is kértünk 
árajánlatokat.  
Valamint a Kastélykert lakótelepre palántákat vásárolt és ehhez kéri a bizottság utólagos 
hozzájárulását. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
476/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú egyes 
közterületeken, közparkokban, játszótereken 20 db köztéri pad elhelyezésével Koroknai István 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Apród u. 15.) bízza meg bruttó 143.561,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és  
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
477/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kastélykert úti garázssorhoz martaszfalt 
beszerzésével, a Balassi B. úti és a Dobó úti szervízutak karbantartási munkáival, a Petőfi S. úti 
és Árpád úti járdák felújítási munkáival, valamint az Árpád úton közterület karbantartásával a 
Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 1.070.356,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan 
város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és  
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
478/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 90 db palánta beszerzésével Kovács Tibor 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Kastélykert u. 4.) bízza meg 10.140,- Ft (ÁFA-
mentes) összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határid ő: 2012. május 31. (teljesítési igazolás kiadására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és  
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területén elhelyezésre kerü lő információs táblák 
beszerzésér ől és elhelyezésér ől 

   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Négy cég kérte az önkormányzattól, hogy az útbaigazító tábláikat egységes rendszerben 
helyezzük ki, amihez a pénzügyi forrást biztosítják. A legutóbbi testületi ülésen elfogadásra 
került ezeknek a tábláknak a megtervezése, most pedig a kivitelező kiválasztása szükséges a 
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táblák beszerzésére és  elhelyezésére. A cégek, akik kérték a BOSCH, LKH Leoni Kft. Johnson 
Electric Kft. és a Horváth Rudolf Kft. 
 
Papp István bizottsági elnök 
És ezt ők állják. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, le lett velük többször egyeztetve, hogy mindenkinek az igénye ki legyen elégítve. 
  
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
479/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan város területén információs táblák 
beszerzésével és elhelyezésével a Heves-Út Kft.-t (székhely: 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi 
F. u. 65/B.) bízza meg bruttó 960.848,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a cégektől átvett pénzeszközből biztosított. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és  
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
45. napirendi pont 
        Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken, val amint közterületeken 
 történ ő  fakivágásokról 
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Három darab határozati javaslatunk van ezzel kapcsolatosan. A mellékletben láthatóak a 
kivágásra kerülő fák. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
480/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2994/1 hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 Hatvan, 
Grassalkovich úti buszmegálló mellett álló 1 db gesztenyefa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. június 7. (kiértesítésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki   és  
Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
481/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2647/5 hrsz.-ú területen, természetben a 3000 Hatvan, 
Népkertben álló 7 db fa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. június 7. (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 következ ő határozatot hozta: 
 
482/2012. (V. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés háza vezetője, Abonyi Tünde kérelmét elbírálva – tulajdonosi hozzájárulását adja 
az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 1660/34 hrsz.-ú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Nagyteleki út 1/A. szám alatti ingatlanon álló 4 db nyárfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. június 7. (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 13 óra 10 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 

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


