JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 2012. november 26-án 10,00 órakor a Polgármesteri
Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Bagi Miklós
Lestyán Balázs

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag

Marján János

bizottsági tag (később érkezik)

Kondek Zsolt

képviselő, állandó meghívott

Mikó János bizottsági tag igazoltan maradt távol.

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
Komendáné Nagy Márta
dr. Veres András
Bánkutiné Katona Mária
Schósz Gabriella
Fritsch Márta
dr. Borbás Zsuzsanna
Hegymeginé Medveczki Éva
Gulyás Csaba

jegyző
aljegyző
ügyvéd
gazdálkodási irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
főépítész
pályázati és településfejlesztési osztályvezető
adóügyi osztályvezető
könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető:

Barna Attiláné

* * *
Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
Marján János bizottsági tag később érkezik.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Papp István bizottsági elnök
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt.
Levetetni kérte a napirendek közül az 1. napirendi pontot:
1. napirendi pont: Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. üzletrészének átruházásával kapcsolatos
döntésekről
Papp István bizottsági elnök
Kérte a bizottság tagjait, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tett
javaslatát fogadják el.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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910/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi javaslatát
elfogadja:
1. napirendi pont: Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. üzletrészének átruházásával kapcsolatos
döntésekről
napirendi pont levételre kerül.
Határidő: 2012. november 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Papp István bizottsági elnök
Kérte a napirendi pontok elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
911/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2012. november 26-i nyílt és zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította
meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés Hatvan -TISZK Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Kft. társasági szerződésének módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

szóló

11/2012.

(II.

23.)

3. Előterjesztés a Heves Megyei Kormányhivatal részére átadott hatvani 2720 hrsz.-ú
ingatlannal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a hatvani 0517/87 helyrajzi számú telek övezeti besorolásának módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
6. Beszámoló az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi
teljesítéséről
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata középtávú kibontakozási tervéről
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés a 2630/4 hrsz.-ú ingatlan területrendezéséről
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés a Városi Mikulásünnepség szervezéséről
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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11. Előterjesztés támogatási összegek lehívásához fedezet biztosításáról
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Beszámoló a 2012. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés a 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés a 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – Boldog
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének
átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés „új ivóvíztartály építése nyomásfokozó szivattyúkkal a Hatvani Albert
Schweitzer Kórház területén” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés „A DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966.) írói és festői pályafutása”
című állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
hulladékok felszámolásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

található

illegálisan

elhelyezett

26. Előterjesztés a jégpálya kialakításához kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés a csapadékvíz-elvezető rendszer hibáinak javításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés a Felszabadulási emlékmű áthelyezésével, valamint a városi köztemetőben
lévő Orosz hősök parcelláinak helyreállításával kapcsolatos elvégzendő munkálatokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
657

31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen, valamint területen történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételről
(HATÁROZAT-EGYSZERŰ)
Határidő: 2012. november 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan - TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Dr. Veres András ügyvéd
Rövid kiegészítést szeretnék tenni. Az előterjesztésnek a hátterét és a lényegét szeretném
elmondani. Tetszettek olvasni, hogy két határozati javaslatunk készült. Azért került sor erre a
módosításra, mert a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2012.
augusztus 30. napjával jogutód nélkül megszűnt. A TISZK által támogatott intézmények között
szerepel a Széchenyi Szakközépiskola, tehát technikai módosításként az iskola nevét és OM
azonosítóját át kell vezetnünk a társasági szerződésen. Ehhez azonban szükséges a mostani
fenntartóval kötendő együttműködési megállapodás. A váci püspökséggel egyeztettünk és a
mostani fenntartó kifejezte azon szándékát, hogy továbbra is együttműködő partnerként a
TISZK keretéhez kíván tartozni a jövőben. Nagyon fontos, hogy ez a megállapodás
megszülessen, mert a korábban a Széchenyi részére átadott pénzeszközök illetőleg
eszközvásárlások így a TISZK szempontjából jogfolytonosnak tekinthető. Tehát nem kell
elszámolni a jogutód nélkül megszűnt intézménynek, a tanulók és az intézmény továbbra is
tudja használni ezeket az eszközöket, amelyek korábban már a birtokába kerültek. Ez a
gazdasági indok. A jogi indok pedig a társasági szerződésnek a módosítása, ott mint
együttműködő partnerként kell feltüntetni az új intézményt. Hatvan Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete amennyiben megszavazza ezt az előterjesztést és határozati javaslatot,
akkor tartunk egy taggyűlést a TISZK-en belül, és ezen a taggyűlésen fogjuk érdemben a
módosító határozatokat meghozni, tehát felhatalmazzuk Hatvan város polgármesterét, hogy
ezen a taggyűlésen szavazati jogát érvényesen gyakorolni tudja. Erről szól az előterjesztés.
Marján János bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Papp István bizottsági elnök
Megállapította, hogy 4 fő a szavazatképes bizottsági tagok száma.
Papp István bizottsági elnök
A TISZK-ről van szó, János. Röviden, hogy más lett a fenntartó a Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola esetében, más lett a neve és ezért a társasági szerződést
módosítani szükséges.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
912/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
658

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
társasági szerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 1009-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja úgy dönt, hogy a társasági szerződésből
a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola a társulás tagjai által
fenntartott intézmények közül törlésre kerüljön és a Széchenyi István Római Katolikus
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola a társulás tagjai által fenntartott és
együttműködő intézmények közé felvételre kerüljön.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 1009-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen a fentieknek megfelelően igennel szavazzon az okirat
fenti tartalommal történő módosítása tárgyában.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
913/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 1009-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a társasági szerződést módosító okirat
rendelkezéseit – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. társasági szerződésének módosítását
aláírja.
Marján János bizottsági tag elhagyta a termet.
A szavazatképes bizottsági tagok száma 3 fő.

2. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
A nemzeti vagyonról szóló törvény változott, amely alapján az önkormányzat rendeletében
nevesíteni kell a forgalomképtelen vagyontárgyakat is. Ezzel került kiegészítésre a
mellékletben.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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914/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

3. napirendi pont
Előterjesztés a Heves Megyei Kormányhivatal részére átadott hatvani 2720. hrsz.-ú
ingatlannal kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Január 1-jétől a Balassi út 4. sz. alatti ingatlan a Magyar Állam ingyenes használatába kerül, és
az ingatlan tulajdoni lapján a Kistérségi Társulás és a - régi nevén - Szivárvány Szociális
Szolgálat javára közös földhasználati jog került bejegyzésre, mert szerettek volna egy garázst
építeni, de forráshiány miatt erre nem került sor. A Társulás és a Szolgálat bejegyzett
földhasználati jogról lemondott, a földhivatali törléshez hozzájárultak.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
915/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Heves Megyei Kormányhivatal részére átadott hatvani 2720. hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő, majd a Magyar Állam ingyenes használatába kerülő 2720 hrsz-ú,
természetben Hatvan, Balassi B. út 14. sz. alatti ingatlan tulajdoni lapján szereplő, a Hatvan
Körzeti Kistérségi Többcélú Társulás, valamint a Szivárvány Szociális és Egészségügyi
Szolgálat javára bejegyzett közösen megillető földhasználati jog a jogosultak együttes
hozzájárulása, valamint felek által megkötött megállapodás alapján törlésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város alpolgármesterét a jelen előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 10.
Felelős: Hatvan város alpolgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani 0517/87 helyrajzi számú telek övezeti besorolásának
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Fritsch Márta főépítész
Kiss András a Gödöllői Tangazdaság műszaki igazgatója azzal a szándékkal kereste meg az
önkormányzatot, hogy erre a telekre szeretnének egy magtárat építeni. A probléma az, hogy ez
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a telek „általános mezőgazdasági övezet” besorolású, és „különleges beépítésre szánt
mezőgazdasági üzemi” területté szükséges átsorolni.
Egyértelműen vállalták, hogy az összes költséget ők fogják viselni. Egy háromoldalú szerződés
szükséges az önkormányzatot is bevonva, meg van a tervezőnek az előzetes ajánlata és a
Tangazdaság előzetes nyilatkozata a költségek viseléséről.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Ez hol van?
Fritsch Márta főépítész
Közvetlenül szomszédos a Gödöllői Tangazdaság mostani területével. Jelenleg is használják a
területet.
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 következő határozatot hozta:
916/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 051/87 helyrajzi számú telek övezeti besorolásának módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében hozzájárul a rendezési terv
módosításának megindításához, melynek célja, hogy a hatvani 0517/87 telek övezeti
besorolása „Má” (általános mezőgazdasági övezet) övezetről „K/mg” (különleges beépítésre
szánt mezőgazdasági üzemi övezet) övezeti besorolású területre módosuljon.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az övezeti besorolás
módosítását kezdeményező Gödöllői Tangazdaság Zrt.-vel szerződést kössön a
településrendezési terv módosítására vonatkozóan, azzal, hogy a rendezési terv módosításával
együtt járó költségeket a Gödöllői Tangazdaság Zrt. viseli.
Határidő: 2012. december 20. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján.

5. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A törvényi kötelezettségnek eleget téve az I-III. negyedévi beszámolóval kapcsolatban a
képviselő-testület elé terjesztjük a rendeletmódosítást is. A július 1. és szeptember 30.
időpontra vonatkoztatva a változások kerülnek átvezetésre. Szorosan kapcsolódik a következő
napirendi ponthoz, amelyben látható volt, hogy az intézményeknek a kötelező tartaléka
feloldásra kerül.
Átvilágításra került, hogy az intézmények esetében, amit tartalékot a képviselő-testület
kötelezően elvont, az visszapótlásra kerül, mert anyagi lehetőségeink ezt megengedik.
Marján János bizottsági tag visszaérkezett az ülésre.
A szavazatképes bizottsági tagok száma 4 fő.
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
917/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

6. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak
pénzügyi teljesítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A megküldött anyag számadataiból kitűnik, hogy a bevételeink 80%-ban, a kiadásaink pedig
63,7%-ban teljesültek. Bevételi oldalon reményeink szerint év végéig az adóban
többletteljesítés várható, ezzel úgy gondoljuk, hogy ki tudjuk váltani a működési és a
felhalmozási hitelt. A kiadási oldalon az intézményeknek a teljesítése 72%-os, az
időarányosnak megfelelő. Úgy gondolom, hogy a működésük zavartalan volt, jelenleg is
folyamatosan tudjuk teljesíteni azon igényeket, amelyek nem olyan igények, hogy nem
teljesíthetőek. Közüzemi számlák folyamatosan kifizetésre kerülnek tartozás nincs. Kiadási
oldalon a felhalmozásban van lemaradás, a teljesítés 38,3%-os. A nagy beruházások esetében
a képviselő-testület által jóváhagyott pályázati önerők még függőben vannak, vagy a pályázatok
nem indultak még el, vagy a közbeszerzések folyamatban vannak. A pályázatok önereje be lett
építve, a teljesítések a közbeszerzés lefolytatása után, a beruházás végeztével történnek. Már
most látjuk, hogy néhány teljesítés áthúzódik a 2013. évi költségvetésünkbe.
Gulyás Csaba könyvvizsgáló
A bizottság elé terjesztett anyagot mi is megvizsgáltuk. Az önkormányzatnál végeztünk tételes
ellenőrzést, amely a bank és a pénztár tételes ellenőrzésére vonatkozott. Észrevételeinket
megtettük, olyan hibát, észrevételt nem találtunk, amely bizottság elé került anyagot jelentősen
befolyásolná, tehát alapvetően ez a beszámoló megfelelően mutatja be az önkormányzat I-III.
negyedévi gazdálkodását. A bevételek megfelelően teljesültek, a hátralévő időszakra
vonatkozóan a költségvetést végrehajthatónak gondoljuk.
Papp István bizottsági elnök
Jogi bizottsági ülésen aggodalom vetődött fel Képviselő Asszony részéről. Önkormányzatunknál
elég jól mennek a dolgok, vannak olyan önkormányzatok, ahol nagyobb problémák vannak.
Nincs olyan gondunk, hogy kifizetjük-e a közüzemi számlákat, vagy nem fizetjük ki.
Gulyás Csaba könyvvizsgáló
Más önkormányzatok jóval rosszabb feltételekkel gazdálkodnak.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
918/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról és annak pénzügyi
teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. I-III. negyedévi
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel
együtt jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

7. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A jelenlegi ismereteink szerint próbáltuk ezt a koncepciót összeállítani. Államháztartási szinten
nagy változások vannak, ez mindenki előtt ismeretes. Nem egyszerű most összeszedni az
információkat. A államháztartási törvény szerint november 30-ig kell a képviselő-testületnek
elfogadnia a jövő évi koncepciót. Megfogalmazódtak benne azok a feladatok, amelyek a
következő hetek munkája lesz. Nagy átalakulások várhatóak, egyszer a járások megalakulása.
Önkormányzatunk esetében is jelentős létszám ment át a hivataltól, ennek a kihatását majd
kezelni kell a költségvetésben. Intézményhálózatunk is át fog alakulni. Az általános iskolák
vonatkozásában, úgy, mint önálló intézmény meg fognak szűnni, a béreket, személyi jellegű
kifizetéseket az állam fogja állni. Hozzánk csak a technikai személyzet és az intézmény
működése társul majd.
Az állami bevételi oldalról most van felmérés, a finanszírozás átalakul. A normatívák a szociális
ágazatban megmaradtak az ön kormányzatnál, tehát meg fogjuk kapni a Szociális Szolgálatra,
és a szociális segélyezésre az állami támogatást.
Marad az önkormányzatnál a helyi adóbevétel, a gépjárműadó 60 %-a megy át az államhoz, a
személyi jövedelemadót pedig elvonja az állam. Ezeket a változásokat megpróbáljuk nyomon
követni, mert nagyon sok módosító indítvány van a parlament előtt, de igyekszünk napra
készek lenni.
Marján János bizottsági tag
Az elejét azt központilag kaptuk meg?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Igen. A törvényjavaslatban így szerepel.
Marján János bizottsági tag
Ez igen érdekes, hogy „óvatos, 1,6%-os GDP növekedésen alapul”. Tekintve, hogy
recesszióban vagyunk, és jövőre is az várható, így ez elég érdekes megfogalmazás. Ezzel én
abszolút nem értek egyet, tekintve, hogy elég nagy váltás van.
A város talán jobban áll, hála bizonyos helyi adóbevételeknek, meg annak a konszolidációnak,
amit eddig véghezvitt ez az önkormányzat. Ezzel én egyetértek. De az, hogy ilyen bevételektől
megszabadítanak minket az viszont nem lesz jó. A helyi iparűzési adóval még variálgatnak,
amit a koncepcióból én nem olvastam ki, de az is közszájon forog, hogyha a 2013-as célok nem
jönnek, akkor nagy valószínűséggel az állam kasszájába fog vándorolni. Akkor már ez a város
nem lesz olyan jó gazda, mert ezt tudjuk nagyon jól, hogy kinek köszönhetjük. Meg is kell nekik
köszönni folyamatosan, mert ők legalább tudják tartani azokat a számokat, amik nekünk
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fontosak. A koncepcióba egy kicsit ez is bele kellett volna, hogy épüljön, hogy nagyban függünk
ezektől a cégektől, ezektől a vállalkozásoktól. Azért nincs más városoknak pénzük, mert nem
tudják ilyen szinten megtartani ezeket a cégeket. Szerintem ez is hozzátartozik. Az
önkormányzatnak kell gratulálni és azoknak a vezetőknek, akik ezeket a kapcsolatrendszert így
tartják, felépítik.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
919/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetési koncepcióját.
A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés
összeállítását.
Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetési rendelettervezetét
Magyarország 2013. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé
terjeszteni.
Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: 2013. február 15.

8. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata középtávú kibontakozási tervéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Az Állami Számvevőszék tavaly ellenőrzést tartott, és azt javasolta, hogy az önkormányzat kibontakozási tervet
készítsen. Februárban úgy gondoltuk, hogy november hónapban a költségvetési koncepcióval együtt készítjük el.
Elég nehéz - mint az előzőekből kiderült -, hosszú távra tervezni, de hogy az ÁSZ kérésének eleget tegyünk,
megpróbáltuk elkészíteni. Nehéz volt, mert támpontot sem nagyon kaptunk, hogy hogyan is kellene

ennek kinézni.
Jelenlegi ismereteink szerint úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak stabil a gazdasági
helyzete. Itt a rövid és hosszú távú kötelezettségeket, ha megnézzük, a rövid távúakat tudjuk
teljesíteni, a hosszú távúak esetében pedig úgy tudjuk, jelenlegi információk szerint az állam
elveszi az önkormányzatok adósságainak 40 %-át, tehát szűkül az a kör, amit nekünk majd
teljesíteni kell fejlesztési hitel visszafizetés terén.
Marján János bizottsági tag
Ez nagyon óvatos stratégia, ezt majd alaposan körbejárják. A leminősítés egyik oka az volt
megint, hogy átvállalnak bizonyos kötelezettségeket az önkormányzatoktól, ami lehet, hogy jó,
sőt biztos a városnak nagyon jó, csakhogy mi lesz a másik oldallal? Senki nem tudja. Mit
visznek el pluszba? A bankoknak ez egy nagyon rossz ómen.
Tehát ez nagyon szépen hangzik, hogy elvesznek, de mi van a másik oldalon? Ez olyan, mint a
szociális, meg a táppénz. Az egyik oldalon nem adunk, de a másik oldalon meg vissza se
adunk semmit. Az önkormányzatnak ez lehet pozitív is, de a másik oldalt nem látjuk. Annyit
olvasunk a cikkekben, hogy bizottságokat állítanak fel és kimennek az önkormányzatokhoz, és
ott meg fogják állapítani, és ha ilyen jól állunk, akkor nehogy azt mondják, hogy kihagyunk
ebből a kategóriából. A koncepció az megvan, csak azt nem tudjuk, hogy mi lesz. Szerintem
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még ők sem tudják ott fenn. Tényleg jól hangzik, mert itt 900 millió forintról van szó, ennek a
40%-a az elég szép szám, ami megkönnyítené a dolgokat az elkövetkezendő években.
2013-14 évben derül ki, mi az, amit valóban elvesznek, és mi az, amit visszaadnak.
Az intézményekhez is kell pénz, és valószínűleg az önkormányzatoktól fognak elvenni.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
920/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata középtávú kibontakozási tervéről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Önkormányzata Középtávú
kibontakozási tervét megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

9. napirendi pont
Előterjesztés a 2630/4 hrsz.-ú ingatlan területrendezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A járdaügy a buszmegállóval kapcsolatban. Ezt kellene megoldani, ezt kell rendezni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. Az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
921/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2630/4 hrsz-ú ingatlan területrendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási
rendszere keretében, ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 jelű, „Helyi közösségi közlekedés
infrastruktúrájának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan megvalósult
autóbusz-pályaudvar megépítésében érintett 2630/4 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása a
Közreműködő Szervezet engedélyével megtörténhessen.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az eljárás megindítására és az eredményes eljárás lefolytatásához
szükséges eljárási cselekmények lebonyolítására.
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Határidő: 2012. november 30. (eljárás megindítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda, valamint a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

10. napirendi pont
Előterjesztés a Városi Mikulásünnepség szervezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ismét eljön a Mikulás, a hagyomány folytatódik, ehhez 630 ezer forint biztosítása szükséges.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
922/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Városi Mikulásünnepség szervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Mikulásünnepséget
az önkormányzat megrendezi és a megvalósításhoz szükséges 630.000,- Ft összeget a Hatvan
város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben megállapított
„Általános tartalék” keret terhére biztosítja.
Határidő: 2012. december 6. (az esemény megszervezésére és lebonyolítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján

11. napirendi pont
Előterjesztés támogatási összegek lehívásához szükséges fedezet biztosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumhoz kapcsolódó döntés. A
támogatási összegek lehívásához jelzálog fedezetet kell biztosítani.
dr. Szikszai Márta jegyző
Létezik egy kormányrendelet, amely az unió-s források lehívásának szabályait rögzíti. Ez jelen
pillanatban kimondja, hogy fedezetet kell biztosítani a fenntartási időszak végéig.
Ezen a kormányrendeleten módosítani fognak, több kormányzati szintű forrás várható.
Valószínű, hogy nem fognak, vagy nem ilyen mértékű fedezetet fognak kérni.
Ebben az esetben nem az egész támogatásra kell a fedezetet benyújtani, hiszen az szinte
képtelenség lenne, hanem az első ütemben lehívandó összegre kell biztosítani. Azután ezt
valószínűleg fel is fogják oldani, amikor ez a kormányzati szintű döntés megszületik
általánosságban.
Ez szükséges ahhoz, hogy a Beruházó Kft. helyett - akinek nincs egyéb vagyona, nem tud mit
felajánlani – a tulajdonos önkormányzat ajánlja fel a jelenleg a kórház területén álló ingatlant.
Marján János bizottsági tag
Fel is van értékelve?

666

dr. Szikszai Márta jegyző
Igen.
Marján János bizottsági tag
Nincs benne az érték.
dr. Szikszai Márta jegyző
Mert nem tudtunk még pontos értéket bele írni, de az első támogatási összeg lehívásához
fedezetként elfogadható. Hogy mennyi támogatási összeget lehet lehívni, az nincs letisztázva.
Úgy gondolom, hogy olyan 100 milliós nagyságrendű.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Három.
dr. Szikszai Márta jegyző
Akkor három.
Marján János bizottsági tag
A pályázat kiírója ki volt?
dr. Szikszai Márta jegyző
Ez kormányhatározat alapján kiemelt támogatás.
Marján János bizottsági tag
Csak hogy most itt azt mondjuk, hogy nem kell fedezet.
dr. Szikszai Márta jegyző
Nem azt mondtuk, hogy nem kell fedezet, jelenleg kell fedezet, de olyan irányba mozdult el a…
Marján János bizottsági tag
Ez kormányzati hatáskör?
dr. Szikszai Márta jegyző
Kormányrendelet szabályozza.
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
A 4/2011.Kormányrendelet és a 33. §-a szól a biztosítékadási kötelezettségről. Jelenleg a
kormányrendelet az önkormányzatokat mentesíti, de az önkormányzati tulajdonú cégeket nem.
Mivel itt a Beruházó Kft. a pályázó, biztosítékadási kötelezettség van, de ennek a módosítása
várható.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
923/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a támogatási összegek lehívásához fedezet biztosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovichkastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1./A-12-k2012-0003 jelű projekt keretében elnyert támogatási összegek lehívása érdekében fedezetként
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felajánlásra kerüljön a 2713/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan, valamint felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét az eredményes eljárás érdekében szükséges cselekmények
lebonyolítására.
Határidő: 2012. december 31. (biztosíték felajánlására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A karbantartási közszolgáltatási szerződést és a közterület-karbantartási közszolgáltatási
szerződést szükséges módosítani.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az első határozati
javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
924/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 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, a karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően
módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja,
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
közszolgáltatási szerződés aláírására.”
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
925/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
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Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 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., cégjegyzék
száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött közterületkarbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe
foglalja.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződésmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.”
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13. napirendi pont
Beszámoló a 2012. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A beszámolóban a 2012. évben levégzett környezetvédelmi feladatok feltüntetésre kerültek. A
jogszabályi módosításoktól kezdődően a kommunális hulladéklerakón mik történtek. A Heves
Megyei regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerről is van egy rövid ismertető, illetve a
hulladékgyűjtésről is. Nagyon jól sikerült a minden évben megrendezésre kerülő veszélyes
hulladékgyűjtési akció, mely idén is két alkalommal megrendezésre került. A komposztládák,
melyet ingyenes biztosít a lakosság részére az önkormányzat, ezek már elfogytak, a
beszámolókat folyamatosan készítik az adott időszakra vonatkozóan. Az állati eredetű
hulladékok ártalmatlanítására vonatkozóan a beszámoló tájékoztatást ad, hogy jelenleg milyen
módon történik az ATEV-vel megkötött szerződés alapján. A város zöldterületi rendszere
bővítésre került a Dobó tér felújításának keretében, valamint a települési szennyvíz- és
csapadékvíz-elvezetésről is található beszámoló az anyagban.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
926/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2012. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló beszámolót és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évben elvégzett környezetvédelmi
feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
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14. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

közszolgáltatási

szerződés

Papp István elnök
Röviden arról van szó, hogy a Volán egy buszjáratot szeretne indítani a BOSCH-hoz, 9-es
számú helyi járattal. Ehhez kéri az önkormányzat hozzájárulását.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
927/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 9. helyi
járatra vonatkozó táblázat szerint módosítja a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Volán
Zrt. között a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló
közszolgáltatási szerződés 9. helyi járatra vonatkozó táblázatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az Ács Ferivel kapcsolatosan - a Monitoring Távfelügyelet Kft.- a szerződést módosítani kell,
mert intézmény átkerül a Kormányhivatalhoz.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
928/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy kezdeményezze a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel megkötött vállalkozási és
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karbantartási szerződés módosítását oly módon, hogy az alábbi változások átvezetésre és a
szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek:
– - a MÁV tanműhely és a régi autóbusz-pályaudvar távfelügyeletére is kiterjedjen a
szerződés 2012. január 1-jétől,
– - az Anyatejgyűjtő Állomás 2012. október 1-jétől kikerül a szerződésből, mert a
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője, mint fenntartó külön
szerződést írt alá a vállalkozóval,
– - az Okmányiroda épületének távfelügyelete a Járási Hivatal Hatvan, Balassi Bálint
út 14. szám alatt történő elhelyezése miatt a Kormányhivatallal történő üzemeltetési
szerződés aláírásakor, legkésőbb 2013. március 31-ig kikerül a szerződésekből.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
és karbantartási szerződés jelen határozatban foglaltak alapján történő módosító okiratának,
majd a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratának aláírására.
Határidő: 2012. december 15. (szerződések módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

16. napirendi pont
Előterjesztés a 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Hajós Alfréd úti bölcsődében a Heves Megyei Kormányhivatal részéről ellenőrzést tartottak,
melyből kifolyólag különböző munkák elvégzése került előírásra. Ennek a költségigénye 1 millió
450 ezer forint. Valamint a Bajcsy-Zsilinszky úti felnőtt orvosi rendelőben a 2 db kazán már
olyan állapotban van, hogy szükséges még az idén azokat kicserélni. Ennek pedig 1 millió 610
ezer forint a költsége. Mivel a Nagyterem felújítása ebben az évben valószínűleg nem fog
megtörténni, ezért kivettük a 2012. évi felújítási tervből.
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 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
929/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2012. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2012. évi felújítási keretének felosztásának elfogadásáról szóló 113/2012. (II. 22.)
számú határozatát 2012. november 30. napi hatállyal annyiban, hogy annak melléklete helyébe
jelen határozat melléklete lép.
Határidő: 2012. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

17. napirendi pont
Előterjesztés a 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az Újvilág utca 28. szám alatt található ingatlan értékbecslés alá lett vonva. Itt egy kibővített
útra van szükség, ez közfeladat, és ezért kisajátítjuk ezt az ingatlant.
Meg tudtak már egyezni?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Majd ezután fogjuk kezdeményezni, ha megvan a testületi határozat.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
930/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a 4137 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4137 helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, Újvilág utca 28. szám alatt található, 363 m2 nagyságú, lakóház,
udvar megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy az ingatlan tulajdonosaival tárgyaljon, és részükre az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb
mindösszesen bruttó 2.300.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak
elfogadása esetén pedig kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön velük az
önkormányzat nevében.
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze helyi közút fejlesztése céljából
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 2.300.000,-Ft erejéig a helyi többletadó bevétel terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15. (vételi ajánlat megtételére)
Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

18. napirendi pont
Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos legkedvezőbb ajánlatot Kovács Zoltán egyéni
vállalkozó tette. Az ajánlatában vannak új elemek beszerzése, valamint a régieknek a
karbantartása. A díj tartalmazza az elemek fel- és leszerelését.
Papp István bizottsági elnök
Látom, csinálják is már.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Elkezdték, hogy időben kész legyen.
Elmondanám, hogy a Balassi Bálint úton ezek a nagy kerék motívumok leszerelésre kerülnek
és a jégcsap motívumok kerülnek elhelyezésre, valamint a bútorboltnál is, ami volt régen
keresztbe az úton áthaladó díszkivilágítás, az is teljesen új lesz.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az
előterjesztés elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
931/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő
karácsonyi díszkivilágítás munkálataival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 4.999.990,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a karácsonyi díszkivilágítás költséghelyen
2.000.000,- Ft összegben, valamint az általános tartalék költséghelyen 2.999.990,- Ft
összegben rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19. napirendi pont
Előterjesztés „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – Boldog
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
A pályázat október 31-én benyújtásra került, november 12-ig a hiánypótlás is lezajlott, illetve
november 16-án értesített bennünket a közreműködős szervezet, hogy legkésőbb november
30-ig támogatási szerződést kell kötni és elküldte azoknak a dokumentumoknak a listáját, amit
még csatolni kell a támogatási szerződés mellékleteként. Ezekez november 20-ig meg kellett
tennünk. Ilyen volt ezek között a „Konzorciumi Megállapodás Támogatási Szerződés
megkötéséhez” című dokumentum, illetve a projekt megvalósítását szolgáló együttműködési
megállapodások. Ezek egy utazási irodával, kerékpár szaküzlettel, kerékpáros szervezettel
illetve egy vendéglátó egységgel köttettek. Tekintettel itt a szoros határidőre nem volt rá mód,
hogy ezeket a megállapodásokat előzetesen a képviselő-testület elé terjesszük, ezért
utólagosan a testületi ülésre bevisszük ezeket a megállapodásokat.
Van egy harmadik határozati javaslat is. A pályázaton belül kerékpáros kalandpark kialakítására
kerül sor, és ott van két helyrajzi szám is, amit érintene a fejlesztés, és ami nem önkormányzati
tulajdonban van. Arról kellene dönteni a képviselő-testületnek, hogy a polgármester úr
kezdhessen tárgyalásokat a megvásárlásukkal kapcsolatosan.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az
előterjesztés elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
932/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – Boldog
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Zagyva
folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog közötti szakaszon” című pályázat
tekintetében utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy Hatvan város polgármestere a határozat
melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges konzorciumi
megállapodást aláírja.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
933/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – Boldog
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Zagyva
folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog közötti szakaszon” című pályázat
tekintetében utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy Hatvan város polgármestere a pályázati célok
megvalósításához szükséges együttműködési megállapodást írjon alá az alábbi szervezetekkel:
- Ungi Erika és Társa Betéti Társaság. (3000 Hatvan, Horváth Mihály 18.)
- Szalay István EV. Pedál Kerékpár üzlet és szerviz (3000 Hatvan, Horváth Mihály 17.)
- Sport Staff Egyesület ( 3000 Hatvan, Bercsényi Miklós utca 23.)
- Csobogó Udvarház Gasztronómiai Kft.(1122 Budapest, Kékgolyó utca 15. fsz. 1.- telephely:
3000 Hatvan, Madách utca 1.)
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
934/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – Boldog
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll megvásárolni:
a 2649/2 helyrajzi számú 2949 m2 területű gazdasági épület és udvar művelési ágú
a 2650 helyrajzi számú 2712 m2területű gazdasági épület és udvar művelési ágú
természetben a Hatvan- Szúnyog sziget déli részén található ingatlanokat. Az ingatlanok
vonatkozásában a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az
ingatlanok tulajdonosaival, illetve az ingatlanokon fennálló jogok jogosultjaival tárgyaljon ezen
ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének módjáról.
Határidő: 2012. december 15. (a tárgyalások megkezdésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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20. napirendi pont
Előterjesztés „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
A képviselő-testület már szeptemberben döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt
be az MLSZ felhívására a Szent István Általános Iskola javára egy 20x40 m2-es műfüves pálya
építésére. A pályázat benyújtásra került, november 21-én volt a benyújtási határidő. Pályázati
felhívásban szerepel egy olyan kitétel, hogy amennyiben a pályázat nyer és a kedvezményezett
el is fogadja a kitételeket, akkor az MLSZ-el egy együttműködési megállapodást kell kötnie,
melynek a szövegében szerepel az, hogy a pályát az önkormányzat az MLSZ rendelkezésére
bocsátja, illetve ingyenesen a használatába adja.
Erről eddig azért nem született képviselő-testületi döntés, mert a pályázati felhívásban
egyértelműnek tűnt, hogy ez akkor lesz releváns, ha nyer a pályázat és akkor kell a testületnek
erről döntenie. Viszont november 15-én, amikor regisztráltunk ahhoz, hogy pályázati adatlapot
ki tudjuk tölteni, akkor megjelent egy dokumentum, amit mindenképpen csatolni kellett a
pályázathoz, és ahhoz kellett ez a nyilatkozat. Mivel 21-e volt a pályázat benyújtási határidő,
ezért most utólag kérjük, hogy fogadja el a képviselő-testület. ez egy olyan kritérium, ami nélkül
nem fogadják el az együttműködési megállapodást, tehát mindenképpen be kell vállalnunk,
hogy 25 éves időtartamra használatába adjuk, vagy közös használatot biztosítunk az MLSZnek.
Szeretném hozzátenni, hogy 21-én személyesen vitte el a kolléganőm a pályázatot az MLSZ
egri központjába és azt az információt kaptuk, hogy Hatvan sosem nyert még az MLSZ-nél,
úgyhogy biztos, hogy megnyerjük ezt a pályázatot.
Bagi Miklós bizottsági tag
Tehát nem tulajdonba adja.
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Nem csak használatba.
Papp István bizottsági 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
935/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólag hozzájárulását adja Hatvan város
polgármesterének az önkormányzat képviseletében tett nyilatkozatához, mely szerint
amennyiben Hatvan Város Önkormányzatának a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési
programjára benyújtott pályázata – amely a hatvani Szent István Általános Iskola udvarán egy
20X40 méteres műfüves pálya létesítésére irányul - támogatásban részesül, úgy az
önkormányzat a beruházás üzembe helyezésétől számított 15 év időtartamra, a 2601/1 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. számú ingatlanon lévő futball pálya területét
az MLSZ birtokába bocsátja, ingyenesen a használatába adja.
A képviselő-testület utólagosan felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
675

21. napirendi pont
Előterjesztés új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es
kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

sz.

főút

dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Ezzel a pályázattal kapcsolatban is már több képviselő-testületi határozat született.
138.239.500,- Ft erejéig a képviselő-testület már döntött arról, hogy megelőlegezi az
előkészítéssel kapcsolatos költségeket. Az előkészítés folyamatban van, kiválasztásra a került
a megvalósíthatósági tanulmány készítője, megtörtént a forgalomszámlálás. További döntésre
van még szükség az előkészítés során, mert a pályázathoz kell egy közlekedési koncepció is,
amelynek az elkészítésére három árajánlatot kértünk be. A legkedvezőbb ajánlatot a
Speciálterv Építőmérnöki Kft. adta 254.000,- Ft-os bruttó árral. Illetve szükség lenne még kettő
döntésre, a NIF-el való egyeztetés során tudomásunkra jutott, hogy úgy szeretnének
előkészülni a pályázat benyújtásához, hogy legyen egy együttműködési megállapodás az
önkormányzat és közöttük, ennek a pontos tartalmát még nem tudjuk. Illetve pályázat
benyújtásához szükséges még egy konzorciumi megállapodás. Mindkét megállapodás
aláírásához a képviselő-testület felhatalmazása szükséges
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
936/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének
átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „új vasúti híd építése, valamint a 3-as és
21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz” kapcsolódó közlekedési
koncepciót a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.)
készítteti el bruttó 254.000,- Ft vállalkozási díjért.
A vállalkozási díj a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület 573/2012 (VIII.30) számú
képviselő testületi határozat alapján rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
937/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének
átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP út-híd feladatterv keretében
benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének
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átépítése tárgyú pályázat előkészítésére együttműködési megállapodást köt a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a együttműködési
megállapodás aláírására azzal, hogy az aláírást követő képviselő-testületi ülésre a
együttműködési megállapodást utólagos jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2013. január 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
938/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének
átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP út-híd feladatterv keretében
benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének
átépítése tárgyú pályázat benyújtásához konzorciumi megállapodást köt a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi megállapodás
aláírására azzal, hogy az aláírást követő képviselő-testületi ülésre a konzorciumi megállapodást
utólagos jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2013. január 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22. napirendi pont
Előterjesztés „új ivóvíztartály építése nyomásfokozó szivattyúkkal a Hatvani Albert
Schweitzer Kórház területén” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Grassalkovich-kastély területén található jelenleg a kórház ivóvíztartálya nyomásfokozó
tartállyal együtt. ezért szükséges – most, hogy majd a kastély felújítási munkái megkezdődnek
és a kert is felújításra fog kerülni -, hogy innen majd a tartályt el kell bontani a nyomásfokozó
szivattyúkkal együtt. Ezért a kórház zavartalan vízellátásához szükséges építeni 2 db 40 m2 –es
ivóvíztartályt, valamint a nyomásfokozó szivattyúkat ide kell elhelyezni.
Papp István bizottsági elnök
Ezt már régebben megszavaztuk, úgy emlékszem.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Költségvetésben volt rá elkülönítve egy keretösszeg, de valószínűleg, hogy kevés lesz rá, tehát
forrást szükséges biztosítani.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta az
előterjesztés elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
939/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az „új ivóvíztartály építése nyomásfokozó szivattyúkkal a Hatvani Albert
Schweitzer Kórház területén” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „új ivóvíztartály építése nyomásfokozó
szivattyúkkal a Hatvani Albert Schweitzer Kórház területén” elnevezésű, nemzeti eljárásrend
szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A beszerzés nettó becsült
értéke 17.500.000,- Ft. A becsült értékből bruttó 14.047.000,- Ft Hatvan város költségvetésről
szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások – Nyomásfokozó
tartály és víztartály kialakítása a Kórház épületében költséghelyen rendelkezésre áll, valamint
bruttó 8.178.000,- Ft a felhalmozási hitel terhére biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „új ivóvíztartály építése nyomásfokozó
szivattyúkkal a Hatvani Albert Schweitzer Kórház területén” elnevezésű, 17.500.000,- Ft nettó
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles
eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi
felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Tóth-Kondacs György, vízügyi ügyintéző;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető.
Határidő: 2012. november 30. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

23. napirendi pont
Előterjesztés „A DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966.) írói és festői
pályafutása” című állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Az önkormányzat 20 millió 400 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Hatvani
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületében megrendezésre kerülő Lesznai Anna kiállítás
megvalósítására. A támogatási szerződés alapján az önkormányzat feladata – mivel 31 millióra
pályáztunk és 20 millió 400 ezer forintot kaptunk -, hogy új forgatókönyvet illetve látványtervet
kellett készíteni, amelyet november folyamán meg kell küldenünk a minisztériumba. Ennek az
elkészítésére három cégtől kértünk árajánlatot, a legkedvezőbbet az ALEART Kft. adta 2 millió
500 forint vállalkozói díjért. Velük kellene szerződést kötni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
940/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966.) írói és festői pályafutása” című
állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna
(1885-1966) írói és festői pályafutása” című projekt megvalósítása során a kiállítás szakmai
forgatókönyvének elkészítésével, lektorálásával, dokumentálásával, valamint a kiállítás digitális
és papír alapú látványterveinek elkészítésével az ALEART Kft.-t (székhely: 1133 Budapest,
Kárpát u. 5.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó
2.500.000,- Ft megbízási díjért. A pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított.
Határidő: 2012. november 30. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

24. napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
A képviselő-testület szeptember hónapban arról is döntött, hogy pályázatot nyújt be az újhatvani
gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat számára egy új épület létrehozására. Akkor a
pályázatban szereplő legmagasabb igényelhető összeg 60 millió forint volt, 100 %-os az
intenzitás, tehát nem igényel önrészt. De elkészültek a tervek és a műszaki tartalom a becsült
költségek alapján meghaladja jócskán ezt a 60 milliót. Mivel szükséges betartani azokat a
szabványokat illetve azoknak a jogszabályoknak meg kell felelniük, amelyek a pályázatban fel
vannak tüntetve, így a beruházás összköltsége 87.808.936,- Ft lenne. Ebben benne van az
előkészítés, eszközbeszerzés, építés költsége. Tehát mivel 60 millióra pályázhatunk, ebből
27.808.936,- Ft-ot az önkormányzatnak kell hozzátennie.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
941/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú,
„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című pályázati
felhívásra benyújtandó pályázathoz bruttó 27.808.936,-Ft. önerőt biztosít. Az önerő összege a
Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási hitel terhére rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. december 31. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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25. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett
hulladékok felszámolásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ezt a hulladékot tehát el kellene szállítanunk és erre kértünk be árajánlatokat. A
legkedvezőbbet Kovács Gusztáv egyéni vállalkozó adta.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
942/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
található illegálisan elhelyezett hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével Kovács
Gusztáv egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Viola u. 18.) bízza meg – inert hulladék
esetében bruttó 4.292,- Ft/m3, kommunális hulladék esetében bruttó 6.953,- Ft/m3
egységárakon – legfeljebb bruttó 3.735.612,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatok között az illegális
hulladéklerakók felszámolása költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. december 19. (szerződés aláírására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki
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26. napirendi pont
Előterjesztés a jégpálya kialakításához kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A polgármesteri hivatal oldalán a jégpálya palánkja mellett van egy 100-as átmérőjű cső,
amelyet el kellene takarni azért, hogy ne álljanak rá a nézők.
Papp István bizottsági elnök
A SZLOBA Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
943/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil
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műjégpálya telepítésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal épületének oldalán cca. 41 m
hosszban egy 100 mm átmérőjű csővezeték eltakarásának kialakítási munkáival a SZLOBA
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Görgey u. 23.) bízza meg bruttó 113.000,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 717/2012. (X 25.) sz.
határozatában biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke
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Műszaki

és

27. napirendi pont
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Köves Gáborné képviselő asszony kerete és kerékpártároló elhelyezéséről van szó a 6-os
iskolánál. Az Alex Fémbútor Kft. adta az ajánlatot.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Kizárólagos gyártó ez a Kft. Az intézményvezetővel egyeztetett a Képviselő asszony és ezt a
típusú kerékpártárolót kívánják elhelyezni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
944/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 2 db Kt-13 London spriál típusú
kerékpártároló beszerzésével az Alex Fémbútor Kft.-t (székhely: 2072 Zsámbék, Magyar u. 2123.) bízza meg bruttó 79.781,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Köves Gábor Nándorné
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. december 10. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés a csapadékvíz- elvezető rendszer hibáinak javításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Felsorolásra került az előterjesztésben, hogy mely helyeken szükséges a csapadékvíz-elvezető
rendszert javítani. A legkedvezőbb ajánlatot Kővári Tamás egyéni vállalkozó adta az összes
munkára vonatkozóan.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
945/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a csapadékvíz-elvezető rendszer hibáinak
kijavításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza
meg bruttó 650.240,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. december 15. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

29. napirendi pont
Előterjesztés a Felszabadulási emlékmű áthelyezésével, valamint a városi
köztemetőben lévő Orosz hősök parcelláinak helyreállításával kapcsolatos
elvégzendő munkálatokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
December folyamán felállításra kerül a Felszabadulási emlékmű az óhatvani köztemetőben és
ennek kapcsán az orosz fél kérte, hogy a meglévő orosz sírok is kerüljenek rendezésre. A
közszolgáltatási szerződés alapján a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t
célszerű megbízni a feladattal. Ez a költség már tartalmazza azt is, hogy az emlékmű körül egy
kőterítést fognak végezni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
946/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján –
bruttó 495.000,- Ft
összegben az
önkormányzati tulajdonú, hatvani 4185 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Városi Köztemető
területén történő tereprendezési, tisztítási, valamint parkosítási munkálatok elvégzésével.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletében felhalmozási kiadások között Felszabadulási emlékmű áthelyezése
költséghelyen rendelkezésre áll.
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Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

30. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Tehát először kértek egy „behajtani tilos” táblát
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
„Várakozni tilos” táblát. Most pedig kérték, hogy ne legyen elhelyezve mégsem.
Marján János bizottsági tag
Ez már sok éves probléma.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Szóltam Laskainé Évának, hogy a Szalkai utcával kapcsolatosan egy egyeztető megbeszélést
hozzon össze, mert a parkolási problémák miatt folyamatosan jönnek a jelzések.
Marján János bizottsági tag
Mi parkolunk ott már évek óta, buszok nem járnak, mert azokat már elvitték. Olyan nagy
probléma nem lehet, csak vannak kényelmes emberek, akik bemennek, mert ott ingyen lehet.
Sokféle megoldás volt, a nyolc év alatt már minden elhangzott. Most ez a legutóbbi, most ez
sem lesz jó szerintem. Volt egy sorompós megoldás, amivel szimpatizáltunk annak idején.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Az történt, hogy a Szalkai utca egy zsákutca szerű utca. Ott van az OTP, bíróság, ügyészség,
orvosi ügyelet, gyógyszertári ügyelet. Az idő előre haladtával az odajáró emberek egyre jobban
betartják a szabályokat, lényegesen kevesebben hajtanak be az utcába, mint az előző
időszakban. Köszönhető ez a Hatvan Kártyának, a parkolási rendnek és a közterületfelügyeletnek. De még mindig vannak problémák. A jelen probléma abból adódott, hogy az
egyik lakó szóváltásba keveredett egy az ott parkolni kívánó egyénnel és ebből kifolyólag egy
beadvánnyal élt az önkormányzat felé, miszerint az utca másik oldalán is tiltsák meg a
parkolást, illetve a várakozást. Erről hoztunk egy határozatot, de mint kiderült ezzel a többi lakó
nem ért egyet. A Szalkai utcában hat lakás illetve hat féle ingatlan van, beleértve ebbe az OTPit is illetve a társasházat. Mint kiderült ebből a hatból csak egynek volt érdeke ez a megoldás. A
helyszíni egyeztetésen az a kérés született, hogy ezt a kihelyezett táblát célszerű lenne inkább
eltávolítani. Mindenki tisztában van azzal, hogy ez egy városközpont, vannak várakozások és
elpróbálják viselni az ezzel kapcsolatos esetleges hátrányt.
dr. Szikszai Márta jegyző
Az a kérdés, hogy most a lakók mit akarnak, legyen bírságolás, vagy ne legyen bírságolás?
Járdának tekintjük ott azt az OTP sarkától a gyógyszertárig nyúlóan. Aki létezik ebben a
városban már mindenkit megbírságolt az egyik közterület-felügyelő.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Szerintem megvannak erre a KRESZ szabályai megfelelő szabályai.
Marján János bizottsági tag
A rendőr nem büntet meg ők meg megbüntetnek, a rendőr szerint jó volt szerintük nem.
dr. Szikszai Márta jegyző
Igen mert ott van az a járda, ami valójában nem is tudom, hogy járda-e. 15- vagy 20 méteren
keresztül az úttest meg a járda közötti szintbeli különbség az egy olyan 5 centiméter, mert ugye
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ahogy az utat csinálták az ott szépen feltöltődött. Én most azt mondtam a közterületfelügyelőknek, hogy azt ne tekintsék ott járdának, mert az szerintem nem járda.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Igazából az ott nem zavar senki, annyi, hogy a parkba ne álljanak be, ne csináljanak sarat. De
nem is ez a rész volt a kérdéses ebben a dologban, hanem az utcának az első felére
vonatkozott a lakossági kérés. Igaz. Hogy egységesen kezelendő a KRESZ szabályok szerint.
dr. Szikszai Márta jegyző
Igen, csak az a gond, hogy ha úgy állnak be, és vidéki ügyvédek előszeretettel parkolnak be
oda, akik jönnek tárgyalni a bíróságra, hogyha nem áll rá a járdára, hanem az úttest mellet áll
meg, akkor meg, hogyha hozzák a delikvenseket, akkor nem tudnak ráfordulni a bíróság
bejáratára. Az utcán nem lehet kiszállítani, mert annak megvannak a maga szabályai, hogy
bemennek, bezáródik és úgy lehet csak őket kiszállítani a bíróság udvarán.
Marján János bizottsági tag
Ez így nem lesz jó. Mindenféleképpen egy behajtási engedély kellene már, ezt én már nyolc
éve mondom és még soha senki nem hozott egy ilyen döntést. Elintéztük, hogy van parkolóhely
a belvárosban most már elég sok. Nehogy már ne tudjon bárki 20 métert sétálni. Viszont az
ottani intézményeknek ez lenne a megoldás, illetve a társasháznak is. Mert akik költöznek,
illetve hoznak bútorokat, azoknak hátul van a szerviz út, tudjuk nagyon jól, hogy onnan tud
bepakolni. Ott is beállnak kocsival és dudálnak őrült módjára, hogy mikor mennek már el onnan.
Ezt meg kellene szabályozni. Tudom, hogy az első részére vonatkozik ez a kérés, de egy
következő hónapban meg megint lesz egy másik kérés.
Hatóságilag kellene szabályozni
Lestyán Balázs bizottsági tag
Kértük a Laskainétól, hogy tárja fel a KRESZ lehetséges szabályait, hogy milyen megoldások
vannak. Az lenne a legjobb, hogyha több variációt tudnánk mérlegelni, hogy melyik lenne a
legjobb.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
947/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Szalkai utcában a bal oldalon
„várakozni tilos” tábla kihelyezéséről szóló 796/2012. (IX. 25.) számú bizottsági határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

31. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen valamint területen történő
fakivágásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Látjuk a fotókat.
684

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
948/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az önkormányzati tulajdonú hatvani 0534/9 és 0534/13 hrsz.-ú árokban történő fás szárú
növények kivágását Sárközi Zsolt Hatvan, Balassi B. út 101. sz. alatti lakos elvégezze azzal a
feltétellel, hogy a munkavégzéssel járó takarítási munkát is maradéktalanul elvégzi.
Határidő: 2012. december 7. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
949/2012. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az önkormányzati tulajdonú hatvani 0171 hrsz.-ú közterületen, természetben a Sóderos út kb.
1,5 m széles 500 m hosszú elburjánzott zöldterületen a fás szárú növényeket eltávolításra
kerüljenek.
Határidő: 2012. december 7. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 11 óra 07 perckor befejezettnek
nyilvánította.

K.m.f

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