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

Városfejlesztési Bizottság 2012. október 24-én 10,00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
nagy tanácskozó termében tartott nyílt  üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök   
Bagi Miklós  bizottsági tag 
Lestyán Balázs  bizottsági tag 
Marján János  bizottsági tag 
 
Kondek Zsolt   képviselő, állandó meghívott 
 

Mikó János bizottsági tag igazoltan maradt távol. 
 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta   jegyző 
Komendáné Nagy Márta    aljegyző 
Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Fritsch Márta     főépítész 
Hidvéginé Rodek Erzsébet  belső ellenőr 
Oláh Natália     belső ellenőr      
Jagodics Milán  Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető 

igazgató 
Nagy Ferenc Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató; 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
képviseletében 

Németh Zsolt  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. részéről 

 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy 
tagjának részvételével az ülés határozatképes. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte a napirendi pontok elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
828/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2012. október 24-i nyílt és zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. aktuális pénzügyi helyzetét bemutató 
beszámolójáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az adventi vásár lebonyolításához 
szükséges bérleti szerződésről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött ingóságokra vonatkozó 
bérleti szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. aktuális pénzügyi 
helyzetét bemutató beszámolójáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. új felügyelőbizottsági 

tagjának megválasztásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési 

szabályzatának módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

    
7. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
8. Előterjesztés a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egyéb dolgozói 

álláshelyének növeléséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
10. Beszámoló közterület-használat eredményességének ellenőrzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

11. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

   
12. Előterjesztés Hatvan Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Hatvan Város Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés az „1919-es tömegsír” áthelyezéséhez kapcsolódó exhumálási munkákról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés a szennyvízberuházás III. ütemének keretein belül a Hatvan várost érintő 
pótmunkák pénzügyi teljesítése fedezetének meghatározásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
15. Előterjesztés az Ady Endre könyvtárnak nyújtandó támogatásról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
16. Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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17. Előterjesztés a 2744/A/8 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
18. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben 

a Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló 
pályázatok értékeléséről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

19. Tájékoztató a 2012-2013. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
 (TÁJÉKOZTATÓ -TUDOMÁSULVÉTEL) 
 
20. Tájékoztatás Hatvan város 2013. évi virágosítási tervéről 
 (TÁJÉKOZTATÓ -TUDOMÁSULVÉTEL) 
 
21. Előterjesztés a Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt történő kerítés építéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

22. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

23. Előterjesztés a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – Boldog 
települések közötti szakaszon” c. pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi 
együttműködési megállapodás elfogadásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

24. Előterjesztés a CSP TRADE Kft. egyes forgalomtechnikai elemek gyártásáról szóló 
keretszerződésének módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

25. Előterjesztés a hatvani bezárt hulladéklerakó monitoring figyelőkútjaiból történő 
mintavételezésekről és vizsgálatokról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés önkormányzati képviselői keretek egy részének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
27. Előterjesztés a csapadékvíz-elvezető rendszer hibáinak javításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
28. Előterjesztés átemelő szivattyú átalakításának kiegészítő munkájáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
29. Előterjesztés Hatvan város térfigyelő rendszere II. ütemű bővítésének előkészítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról, 
valamint növénytelepítésről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
 
NAPIREND 
ZÁRT ÜLÉS 
 

1. Előterjesztés a hatvani 3978/3/A/63 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Pázsit u. 10.  
IV/11. szám alatti lakás értékesítésével kapcsolatos szerződésmódosításról  

(HATÁROZAT-EGYSZERŰ) 
 

 
Határid ő: 2012. október 24. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
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1. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. aktuális pénzügyi helyzetét 
bemutató beszámolójáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Jagodics Milán ügyvezet ő igazgató 
Látható a beszámolóban, hogy javul az eredményünk. Úgy számoljuk, hogy év végéig azt az 50 
%-ot el tudjuk érni, amit a törvény meghatároz ahhoz, hogy a cég tovább tudjon működni. Úgy 
gondolom, hogy ez meg lesz, ez látszik is az elmúlt hónapok alatt, hogy növekszünk. Azzal a 
gazdálkodással, amit jelenleg folytatunk és kitaláltunk, ezt tartani is tudjuk az év végéig. Ha 
nem is 100 %-osan helyreállítva, de működéshez elégségesen stabilizálni tudjuk a cégnek a 
pénzügyi helyzetét. 
 
Marján János bizottsági tag 
Én feszegettem a múltkor. Örülök neki, hogy javulást látok. Azt szeretném, hogy az 
önkormányzat ezeket a cégeket teljesen helyretenné egy éven belül. Azt látom, hogy 
polgármester úrék intézkedtek ebben a témában. 
 
Jagodics Milán ügyvezet ő igazgató 
Amit kitaláltunk tevékenység kapcsán, illetve amely bevételekre számítunk - amit reméljük meg 
is kapunk-, azzal kapcsolatosan egy közel ideális képet próbáltam festeni, eddig szerencsére jól 
ment. Remélem, hogy ez így marad decemberig és jól tudjuk zárni az évet. 
 
Marján János bizottsági tag 
Részemről ez pozitív. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
829/2012. (X.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. aktuális pénzügyi helyzetét bemutató 
beszámolójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság aktuális pénzügyi 
helyzetét bemutató beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. október 30. (tájékoztatásra)  
Felelős:  Hatvani város polgármestere 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.- vel az adventi vásár 
lebonyolításához szükséges bérleti szerz ődésről  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A faházak bérbeadásáról van szó. 15 db faház 1.200,- Ft/nap/db áron. 
 



 

 603  

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Egy kis kiegészítést szeretnék tenni. Ezek a tavalyi számokkal – mind a bérbeadás, mind a 
bérleti díj tekintetében – megegyeznek. A tavalyi számok, de ezt Milán is megerősíti, nullára 
hozták ki. Tehát amennyit a Médiának az önkormányzat részére bérleti díjként meg kellett 
fizetnie, körülbelül annyi volt az albérleti díj is. 
 
Jagodics Milán ügyvezet ő igazgató 
Néhány ezer forint plusz volt. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tehát a Médiánál nullás, az önkormányzatnál ez most már 300 ezer forint pluszként fog 
jelentkezni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Szeretném jelezni, hogy a szerződésben van két elírás. Az „I. Általános rendelkezések”- ben két 
helyen is 2011. szerepel 2012. helyett. Ezt majd javítani kell.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
830/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az adventi vásár lebonyolításához 
szükséges bérleti szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
határozott időtartamra bérleti szerződést köt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 15 
db faházra (elárusítóhely) és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a bérlő Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. az önkormányzat által meghatározott díj fizetése mellett a bérlet tárgyát képező 
elárusítóhelyeket albérletbe adja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. október 30.  
Felelős:  Hatvani város polgármestere 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés  a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. -vel megkötött ingóságokra 
vonatkozó bérleti szerz ődés módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Fel vannak sorolva a mellékletben, hogy mely eszközökről van szó. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem is gondolkodtunk azon, hogy átadjuk véglegesen ezeket a gépeket, eszközöket? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A közbeszerzést itt bonyolítottuk le, és hogy nekünk bevételünk legyen, az ÁFÁ-t vissza tudtuk 
igényelni, ezáltal, hogy bérleti díjat fizet a Média. Ebben a konstrukcióban indult el már az előző 
eszközöknél is. Volt egy kisebb tétel, amely már tavaly át lett adva. 
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Marján János bizottsági tag 
Meddig kell ezt így? Értékcsökkenést tekintve. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Vannak kisebb és nagyobb eszközök is. Vegyes. A legtöbb 14,5 %-os értékcsökkenési leírású. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
831/2012. (X.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött ingóságokra vonatkozó 
bérleti szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 2011. november 
24. napján megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. október 30.  
Felelős:  Hatvani város polgármestere 

 
 
4. napirendi pont 
 Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. aktuális pénzügyi 

helyzetét bemutató beszámolójáról   
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
A 170 millió nem tűnik ki a mérlegből.  
Abban a szerencsés helyzetbe vagyunk, hogy a Kórház dolgaiba belelátunk Lestyán Balázs 
képviselő úrral. Semmilyen elmozdulás nincs, látványos fejlődésre való alkalom. Nem tudom, 
meddig halogathatjuk még ezt a témát.  
 
Nagy Ferenc 
Annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy a mi oldalunkról is sürgettük a GYEMSZI-vel 
való egyeztetést. Írtunk levelet, e-mailt, próbálunk nyomást gyakorolni az egyeztetés 
érdekében, de egyelőre még itt tartunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Amíg nem fogják ezt valamilyen úton-módon központilag rendezni, addig ez ott marad. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az első körösöket elismerték. Mi második körösök vagyunk, sajnos nincs elmozdulás, pedig jó 
lenne. 
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Lestyán Balázs bizottsági tag 
Vannak olyan tevékenységek is, amelyek már elindultak és jelentős befektetést igényelnek, de 
a pénzügyi hozadéka majd csak ezután fog jelentkezni. Várhatóan a későbbiekben fogja pozitív 
irányba mozdítania pénzügyi helyzetet. A temetkezés és a hulladékszállítás, ha jól tudom. 
 
Nagy Ferenc 
Kiegészítésként annyit szeretnék még elmondani, hogy a számokból azért látszik, hogy 
tervezett költségeinket tartani tudjuk. Az üzem tevékenységének eredménye sokkal jobb, mint 
az előző évben volt, tartjuk a számainkat.  
 
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 következ ő határozatot hozta:  
 
832/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. aktuális pénzügyi 
helyzetét bemutató beszámolójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 
aktuális pénzügyi helyzetét bemutató beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. október 30. (tájékoztatásra)  
Felelős:  Hatvani város polgármestere 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. új 
felügyel őbizottsági tagjának megválasztásáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Gondolom, mindenki ismeri az új tagot, akit javasolt az igazgató úr. A régi felügyelőbizottsági 
elnök pedig lemond, arra való hivatkozással, hogy a vállalkozását nem tudja rendesen 
működtetni. Új bizottsági tag Tóth Zsolt úr, a DISZI igazgatója. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
833/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfe jlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. új felügyelőbizottsági 
tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének 
k) pontja alapján 2012. október 25. napjával elfogadja Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király 
Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi u. 20.) felügyelőbizottsági tag és egyben elnök lemondó 
nyilatkozatát. 
 
Határid ő: 2012. október 30. (tájékoztatásra)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
834/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfe jlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. új felügyelőbizottsági 
tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének k) pontja alapján a gazdasági társaság 
felügyelőbizottsági tagjának 2012. október 25. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. 
napjáig tartó határozott időtartamra Tóth Zsolt /an.: Szalóki Margit/ – 3000 Hatvan Horváth 
Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakost választja meg. 
A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíjban nem részesül. 
 
Határid ő: 2012. október 30. (tájékoztatásra)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
835/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfe jlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. új felügyelőbizottsági 
tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 

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

- az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
16. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 
� A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak 

és elnökének megbízatása 2010. október 28. napjától, illetve 2012. április 26. és 2012. 
október 25. napjától 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól. 

� A felügyelő bizottság tagjai: 
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Tóth Zsolt (an.: Szalóki Margit, lakik: 3000 Hatvan  Horváth Mihály út 28. 2/8.);  
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 
10.); 
Krizsán Attila – ( anyja neve : Tovaj Mária, lakik : 3000 Hatvan, Botond u. 2.) 

� A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az alapító jelöli ki. A 
felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát a jelenlévők 
egyszerű szótöbbségével hozza. 

� A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő 
bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a 
társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság 
tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt 
vesznek, ha jogszabály így rendelkezik. 

� A felügyelő bizottság ügyrendjét maga alkotja, melyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.  
� Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését 

összehívja, a vezérigazgató a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének 
helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének 
összehívását. 

� A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

� A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon 
és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha 
szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. 

� A számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő 
bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

� Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az 
alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként 
sérti a társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, úgy haladéktalanul kezdeményezi 
az alapító soron kívüli, erre vonatkozó döntését. 

� A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

� A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során 
olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; illetve a 
vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

� Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől 
számított harminc napon belül – össze kell hívni.  

� E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is 
jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

� Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja; 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik; 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást –; illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 

alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt 
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polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2012. november 25. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról    

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Egy gondolattal egészíteném ki. Az SZMSZ módosítás fő oka, hogy elindult a Zrt.-nél a 
hulladékgazdálkodási tevékenység. Közhasznú jogállásra való tekintettel kötelező átvezetni az 
SZMSZ-ben is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Szeptember 1-jei hatállyal működik. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
836/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj. szám: 10-10-020250, adószám: 
14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város 
Önkormányzata – 481/2008. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott, 145/2009. 
(IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 26.) sz., 281/2010. 
(V. 27.) sz., 592/2010. (X. 28.) sz., 593/2010 (X.28.) sz., a 220/2011. (IV. 28.) sz., az 504/2011. 
(VIII. 25.) sz. és a 6/2012. (I. 26.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított, valamint a 
387/2009. (VII. 30.) sz. képviselő-testületi határozattal kiegészített szervezeti és működési 
szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően módosítja 2012. november 1. 
napi hatályba lépés mellett.  
 
Határid ő: 2012. november 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról sz óló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A nemzeti vagyonról szóló törvény változott. Ez a módosítás érinti az önkormányzatok 
vagyongazdálkodásáról szóló rendeletet abban a vonatkozásban, hogy a korlátozottan 
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forgalomképes vagyontárgyakat a rendeletben fel kell tüntetni, tehát típus szerint meg kell 
nevezni és rendelet mellékletében fel kell tüntetni. Ezt tartalmazza a jelen rendeletmódosítás. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A változás szövegét láthatjuk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendeletmódosítást feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
837/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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. 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Damjanich János Szakközépiskola, Szaki skola és Kollégium egyéb 
dolgozói álláshelyének növelésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
25-ről 28-ra kéri emelni az igazgató az egyéb dolgozói álláshelyek számát. Ehhez kérik a 
hozzájárulásunkat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
838/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egyéb dolgozói 
álláshelyének növeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumban (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a) a feladatbővülés, valamint 
az intézmény megfelelő színvonalú működtetése érdekében az eddigi engedélyezettek mellett 
2012. december 1. napjától további 3 egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez, és így az egyéb 
dolgozói álláshelyek száma 25-ről 28-ra módosul. 
 
Határid ő: 2012. október 31. (értesítésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
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9. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi bel ső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Hidvéginé Rodek Erzsébet bels ő ellenőr 
Az önkormányzati törvény 92. § (6) bekezdése előírja, hogy az éves belső ellenőrzési tervet a 
képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó 
szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet tartalmazza. Ennek megfelelően elkészítettük a 2013. évi 
belső ellenőrzési terv javaslatát. A terv összeállításánál figyelembe vettük korábbi évek 
tapasztalatait, a Számvevőszék által javasolt ellenőrzési témákat, illetve kockázatelemzéseket 
csináltunk. Az előterjesztés mellékletét képezi az éves terv, amelyből látszik, hogy normatíva 
ellenőrzésekkel indítjuk az évet, az összes közoktatási illetve szociális intézménynél. Azután 
szintén minden intézménynél a belső kontrollrendszer működésének ellenőrzése következik, 
majd a Hivatalon belül a Műszaki és Városfejlesztési Irodánál a kötelezettségvállalásokra 
vonatkozó nyilvántartások és szabályzatok ellenőrzése történik, majd a Médiánál a 
közszolgáltatási szerződésekben foglaltak betartásának ellenőrzése és a gazdálkodás 
ellenőrzése következik. Ezt követi a Hivatalnál a civil szervezeteknek és magányszemélyeknek 
juttatott pénzösszegek felhasználásának ellenőrzése illetve a Városgazdálkodási Zrt.-nél a 
lakásüzemeltetés szabályszerűségének és gazdaságosságának elemző vizsgálata, majd ismét 
a Hivatalnál a közbeszerzési eljárásokat nézzük. Azután az intézmények közül van kiválasztva 
6 db az intézményi ellátmány felhasználásának vizsgálatára, illetve a Hivatal esetében a hivatali 
gépjárművek üzemeltetési költségeinek valamint szabályszerű nyilvántartásának ellenőrzése 
következik. Végül a belvárosi óvodáknál a pedagógus továbbképzések dokumentumainak az 
utóellenőrzése történik majd. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következ ő határozatot hozta: 
 
839/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Jegyző asszony előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 2013. 
évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  Hatvan város jegyzője 
 
 
10. napirendi pont 

 Beszámoló közterület-használat eredményességének e llenőrzéséről 
 (Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
A közterület-használatról szóló rendeletünkben szerepel, hogy minden év novemberében 
beszámolót kell készíteni a közterület-használatról illetve a közterület-felügyelet 
tevékenységéről. Ezt igyekeztünk a beszámolóban bemutatni az előző évekhez hasonlóan. Egy 
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kiegészítést tennék hozzá, de ez is csak a jogi bizottsági ülésen merült fel és most itt is 
szeretném elmondani. A közterület-használatról szóló rendelet módosításra került. 
Egységesítettük a zöldterület fogalmát a zöldterület-használati illetve a közterület-használati 
rendeletben. Tehát egyéb közcélú zöldterület, mint olyan, már nem lesz a jövőben, a 
rendeletben. Kérdésként merült fel, hogyha az ingatlan tulajdonosnak kötelezettsége a háza 
előtt a gyepet lenyírni, akkor állhat-e oda gépjármű? Csak azt szeretném megerősíteni, hogy 
nem cél, hogy a közterület-felügyelet bírságoljon, és emiatt magára haragítsa a lakosságot – ha 
használhatom ezt a kifejezést-, de igyekeznek a zöldterület épségét valamilyen szinten 
megóvni. Tehát, ha rendszeresen tapasztalnak zöldterület rongálást, akkor figyelmeztetéssel 
élnek elsősorban és csak a végső eszköz a bírságolás. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A beszámolóval 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 következ ő határozatot hozta: 
 
840/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a közterületek használatáról, valamint a 

parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet) 

12. § (3) bekezdése alapján a közterület használatának eredményességéről szóló beszámolót  

elfogadja. 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
8 gyermek kapja meg a támogatást. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
841/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 

Kondella Péter, Cserkuti Adél, Véniss Luca, Kompolt i Alexandra, Hajdu Gréta, Molnár 
Balázs, Szénási Csenge Bíborka, Csizmadia Márton gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri 
önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe; 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 320.000,- Ft – azaz háromszáz-
húszezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
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(II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
„babakötvény” előirányzat terhére. 

Határid ő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Településszerkezeti Tervéne k, valamint a Hatvan Város 
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervér ől szóló 39/2009. (VIII. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Fritsch Márta f őépítész 
Megkaptuk a záró véleményezést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
Hivatalának Állami Főépítészétől. Pár koncepcionális változás történt a Helyi Építési 
Szabályzatban. Az egyik a fejlesztésre szánt területeken lévő utak, alapvetően ez magánútként 
jelenik meg a rendezési tervben, ami azt jelenti, hogy aki fejleszteni szándékozik, egyértelművé 
teszi, hogy annál keletkezik a létesítésnek a költsége. 
Próbáltunk környezetvédelmi elemeket beletenni pl. biológiai szennyvíztisztító, mint új 
lehetőség, ahol nincs csatornázási lehetőség. Hatvanban szintén fontos kérdés, a 
belvízelvezető árkoknak a jó állapotban tartását biztosítani. A jövőben engedélyezési eljárási 
dokumentációnak fotódokumentáció is része lesz, amely tartalmazza, hogy nem került 
betemetésre egy már kiépített vízelvezető árok, például egy családi ház bővítés, építés 
kapcsán.  
Alapvetően ezek a legfontosabb dolgok, a többi az apró változás. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
842/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Hatvan Város Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatának 1. 
számú mellékletét a jelen határozat 1. valamint 2/a. és 2/b. melléklete szerint módosítja. 
 
Határid ő: 2012. október 25. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
843/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta Hatvan Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Hatvan Város Helyi 
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Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés az „1919-es tömegsír” áthelyezéséhez kap csolódó exhumálási 
munkákról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Fritsch Márta f őépítész 
Egy rendkívüli helyzet állt elő, mert a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján, amely egy 
58-ban végrehajtott exhumálás dokumentuma, az alapján azt feltételeztük, hogy akkor 
koporsóban helyezték el az embereket. Legnagyobb megdöbbenésünkre azonban a 
maradványok szabadon voltak elhelyezve. Az előírások szerint az ezzel megbízott vállalkozó 
nem végezheti el a munkát. Utólagos költségelszámolás történne a Városgazdálkodási Zrt. felé, 
nagyságrendileg egy 120 ezer Ft. Mert törvényileg az ottani szakemberek végezhették csak el 
ezeknek a maradványoknak az összegyűjtését, koporsóba helyezését és ma már a temetőben 
kint vannak. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ezekről az exhumálásokról készül valamilyen jegyzőkönyv? 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Dokumentálva vannak igen. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Azért, hogy nehogy 40 év múlva valaki azt keresse, hogy mit csináltunk mi itt. 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Kötelező dokumentálni, törvényi előírás.  
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
844/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „1919-es tömegsír” áthelyezéséhez kapcsolódó exhumálási munkákról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér középső térrészén a „1919-es 
tömegsír” Óhatvani Köztemetőbe történő áthelyezéséhez kapcsolódóan fellelt emberi 
maradványok rendkívüli exhumálási munkájának elvégzése kapcsán keletkezett munka és 
anyagráfordítások fedezeteként a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(székhely: 3000 Hatvan Szepes B. u. 2.) Temetkezési szolgáltatási csoportja részére bruttó 
112 200,- Ft költséget elismer, és a teljesítési igazolás birtokában, számla ellenében 15 napon 
belül megfizet. 

A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „felszabadulási 
emlékmű” áthelyezése költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2012. október 29. (teljesítés igazolás kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés a szennyvízberuházás III. ütemének keret ein belül a Hatvan várost érint ő 
pótmunkák pénzügyi teljesítése fedezetének meghatár ozásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István elnök 
Egyértelműen megvan, hogy milyen pótmunkák elvégzésére volt még szükség. Cukorgyár 
területén voltak ilyen zűrzavaros vezetékek, Doktay utcában a víz miatt, Vas Gerebenben a 
gravitációs rendszer kiépítése miatt. A pótmunkák elvégzéséhez 24.801.174 Ft önerő 
biztosítása szükséges. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
845/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a szennyvízberuházás III. ütemének keretein belül a Hatvan várost érintő 
pótmunkák pénzügyi teljesítése fedezetének meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő testülete a „Hatvan és térsége szennyvízelvezető 
rendszer bővítése fejlesztése, kiépítése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése” című KEOP-
1.2.0/2F/09-2009-0003 azonosító számú pályázat keretein belül megvalósult 
szennyvízberuházás pótmunkáinak önerejére 24.801.139 Ft támogatást nyújt a Hatvan és 
Térsége Szennyvíz-Beruházási Társulásnak, melynek fedezete a Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Alap terhére biztosított. 

 
Határid ő: 2012. október 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támog atásról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Megjelenik az új, 2013. évi Kalendárium, ehhez 1 millió Ft támogatást kér a Könyvtár. 
Nyomdaköltségre, szerkesztői tiszteletdíjra, DVD készítésre és szerzői jogdíjak kifizetésére 
fordítódna ez az összeg. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
846/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) részére a Hatvani Kalendárium 2013. évi megjelentetése érdekében 
1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) támogatást nyújt átadott pénzeszközként, mely összeg 
Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az 
„Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. november 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos dönt ésekről 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
November 24-től 2013. február 10-ig az önkormányzat jégpályát kíván működtetni, üzemeltetni 
a Kossuth téren. A műjégpálya bérlésére vonatkozóan bekérésre kerültek árajánlatok. A 
legkedvezőbb ajánlatot a TENKO Kft. adta. Szükséges 6 millió 300 ezer Ft-ot elkülöníteni egyéb 
munkák elvégzésére, szükséges meghatározni a belépőjegyek árát, valamint a jégpálya 
működtetési, üzemeltetési költségei vannak feltüntetve. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Le lesz fedve sátorral. 
 
Marján János bizottsági tag 
Hol lesz? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Polgármesteri Hivatal főbejárata és a szökőkút közötti területen. A járda kivételével az úton 
már kezdődne a jégpálya. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Fel lesz töltve földdel? Nem lesz ez gond a térkőnek? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Geotextilt fogunk alá teríteni, és majd az utolsó réteg a felszedésnél kézzel fog történni, hogy 
ne sérüljön meg a térburkolat. Füvet pótolni pedig majd tavasszal kell. 
 
Marján János bizottsági tag 
Arra is rá fog érni? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A fűnek egy részére rá fog kerülni a jégpálya a könyvtár irányába, mert nem fér el a burkolt 
területen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megjegyzem, hogy tavaly is nagy vonzereje volt a jégpályának. 
 
Marján János bizottsági tag 
De lett utána egy szép terünk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Védjük a terünket és ne csináljunk jégpályát? De akkor hol csináljuk? 
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Marján János bizottsági tag 
Vegyünk ki egy-két fát a Kossuth tér közepén és akkor elfér. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ha meg lesz a tereprendezés, ahol most van az átjáró. Oda kellene tenni, ott lenne jó helyen. 
Bal oldalt van a parkoló. Az egészet ki kell ásni, a gyökereket ki kell szedni. Van egy rendezési 
terv. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Energiaellátásra és vízre is szükség van. Folyamatos vízellátásra van szükség a jégjavításhoz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nagyobb lesz, mint a tavalyi. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, mert lesz egy 5x10 méteres gyakorló pálya, ami majd az útra kerül rá az 1-es iskola 
irányába. Össze lesz kötve a nagy pálya egy kis pálya résszel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
847/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya bérlésével a TENKO Sportpálya Üzemeltető, Beruházó, Tervező és Kivitelező Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Apafi u. 27.) bízza meg bruttó 10.007.600,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2012. évben bruttó 
2.540.000,- Ft. 
A 2012. évre szükséges bruttó 2.540.000,- Ft pénzügyi fedezet a többletkamat bevétel terhére 
biztosított. 
 
Határid ő: 2012. november 10. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
848/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya telepítésével kapcsolatosan felmerülő egyéb munkák elvégzéséhez bruttó 
6.300.000,- Ft összeget elkülönít. 
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A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a 60. soron 2.000.000,- Ft összeg 
erejéig, valamint 4.300.000,- Ft erejéig a többletkamat bevétel terhére biztosított. 
 
Határid ő: azonnal (árajánlatok bekérésére) 
Felelős:Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
849/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2012. november 24-től 2013. 
február 10-ig elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya üzemeltetésével összefüggésben az alábbi 
belépőjegy árakat állapítja meg:  
 
Belépőjegyek  Hatvan Kártyával 

Hétköznap 800,- Ft 700,- Ft 

Hétvégén (péntek, 
szombat, vasárnap) 

1.000,- Ft 900,- Ft 

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Hétköznap 2.800,- Ft 2.400,- Ft 

Pótjegy 600,- Ft/gyerek  

Hétvégén 3.600,- Ft 3.200,- Ft 

Pótjegy 800,- Ft/gyerek  

Jégdisco 800,- Ft 700,- Ft 

Bérlet (10 alkalom) 9.000,- Ft 8.000,- Ft 

Korcsolyabérlés 600,- Ft 500,- Ft 

Szervezett iskolai oktatás keretében intézményi korcsolyázás (hatvani iskolák, vidéki 
iskolák) 

Belépőjegy 200,- Ft  

Korcsolyabérlés 200,- Ft  
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
850/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2012. november 24-től 2013. 
február 10-ig elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya működtetési költségét 5.150.000,- Ft 
összeggel tervezi, melyből a 2012. évre eső működési költség: bruttó 1.710.000,- Ft pénzügyi 
fedezete a többletkamat bevétel terhére biztosított.  
A 2013. évre eső működési költség a 2013. évi költségvetésbe beépítésre kerül, melynek 
fedezete előreláthatólag a működtetésből származó bevételekből biztosított lesz.  
A műjégpálya működtetésével kapcsolatos tényleges bevételek és kiadások pénzügyi 
teljesüléséről készüljön beszámoló a képviselő-testület munkaterv szerinti 2013. évi márciusi 
ülésére.  
 
Határid ő: 2013. március 28. (beszámolásra)   
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Még elmondanám, hogy tavaly is nullára jött ki. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem a nulláról van szó, hanem a térről. Sajnálom azt a teret. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Csak nem megy tönkre. 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a 2744/A/8 helyrajzi számú ingatlan megv ásárlásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István elnök 
Ez az Ifjúság úton van ez az ingatlan, a Kórháznál. Volt értékbecslés és egy 63 m2 területű 
ingatlan megvásárlására 10.900.000,- Ft van, és ezt meg szeretné venni az önkormányzat.  
 
Marján János bizottsági tag 
Az érték az elég érdekes. 
 
Papp István elnök 
Kevés vagy sok? 
 
Marján János bizottsági tag 
Ha ismered az ingatlant, akkor sok. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
851/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2744/A/8 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2744/A/8 helyrajzi számú, 
természetben az Ifjúság utca 7. 1. emelet 4. ajtó alatt található lakás megnevezésű, 63 m2 
területű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonosával és a holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultjával tárgyaljon, és részükre az 
ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 10.900.000,-Ft keretösszeg erejéig 
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vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig adásvételi szerződést kössön velük az 
önkormányzat nevében. 

A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi 
forrás 10.900.000,-Ft összegig a többlet gépjármű-adóbevétel terhére biztosított.  

Határid ő: azonnal (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés  az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi sz ámú ingatlan, 
természetben a Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások 
elidegenítésér ől szóló pályázatok értékelésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Mészáros Lázár út 2. szám alatti 8 db lakás megpályáztatása megtörtént. Minden lakásra 1 
db érvényes pályázat érkezett. Célszerű mindet annak a pályázónak eladni, aki beadta ezeket a 
pályázatokat. Dányi Róbert pályázott egyébként az összes lakásra. Összesen a 8 lakás 13 
millió 300 ezer Ft, de a pályázati kiírásban ki van kötve, hogy abban a pillanatban, amikor az 
adásvételi szerződést aláírja, be kell fizetnie a közös részek felújításához szükséges összeget, 
azért, hogy azok felújítása megkezdődjön. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
852/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a 
Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló 
pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/1 
helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a 
Mészáros Lázár utca 10. fsz. 1. szám alatt található ingatlan elidegenítésére irányuló, 582/2012. 
(VIII. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
és az ingatlanrészt elidegeníti Dányi Róbert (lakcíme: 3000 Hatvan, Bajza József utca 18.) 
részére bruttó 1.500.000,-Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szereplő, vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására 5 éves visszavásárlási jog kerüljön 
kikötésre.  

Határid ő: 2012. 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 következ ő határozatot hozta: 
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853/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a 
Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló 
pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/2 
helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a 
Mészáros Lázár utca 10. fsz. 2. szám alatt található ingatlan elidegenítésére irányuló, 583/2012. 
(VIII. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
és az ingatlanrészt elidegeníti Dányi Róbert (lakcíme: 3000 Hatvan, Bajza József utca 18.) 
részére bruttó 1.600.000,-Ft, azaz Egymillió-hatszázezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szereplő, vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására 5 éves visszavásárlási jog kerüljön 
kikötésre.  

Határid ő: 2012. november 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 következ ő határozatot hozta: 
 
854/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a 
Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló 
pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/3 
helyrajzi számú lakás megnevezésű 54 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a 
Mészáros Lázár utca 10. 1. emelet 3. szám alatt található ingatlan elidegenítésére irányuló, 
584/2012. (VIII. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti Dányi Róbert (lakcíme: 3000 Hatvan, Bajza József 
utca 18.) részére bruttó 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szereplő, vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására 5 éves visszavásárlási jog kerüljön 
kikötésre.  

Határid ő: 2012. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
855/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a 
Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló 
pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/4 
helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a 
Mészáros Lázár utca 10. 1. emelet 4. szám alatt található ingatlan elidegenítésére irányuló, 
585/2012. (VIII. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti Dányi Róbert (lakcíme: 3000 Hatvan, Bajza József 
utca 18.) részére bruttó 1.600.000,-Ft, azaz Egymillió-hatszázezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szereplő, vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására 5 éves visszavásárlási jog kerüljön 
kikötésre.  

Határid ő: 2012. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
856/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a 
Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló 
pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/5 
helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a 
Mészáros Lázár utca 10. 1. emelet 5. szám alatt található ingatlan elidegenítésére irányuló, 
586/2012. (VIII. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti Dányi Róbert (lakcíme: 3000 Hatvan, Bajza József 
utca 18.) részére bruttó 1.500.000,-Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szereplő, vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására 5 éves visszavásárlási jog kerüljön 
kikötésre.  

Határid ő: 2012. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
857/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a 
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Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló 
pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/6 
helyrajzi számú lakás megnevezésű 54 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a 
Mészáros Lázár utca 10. 2. emelet 6. szám alatt található ingatlan elidegenítésére irányuló, 
587/2012. (VIII. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti Dányi Róbert (lakcíme: 3000 Hatvan, Bajza József 
utca 18.) részére bruttó 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szereplő, vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására 5 éves visszavásárlási jog kerüljön 
kikötésre.  

Határid ő: 2012. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
858/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a 
Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló 
pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/7 
helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a 
Mészáros Lázár utca 10. 2. emelet 7. szám alatt található ingatlan elidegenítésére irányuló, 
588/2012. (VIII. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti Dányi Róbert (lakcíme: 3000 Hatvan, Bajza József 
utca 18.) részére bruttó 1.600.000,-Ft, azaz Egymillió-hatszázezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szereplő, vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására 5 éves visszavásárlási jog kerüljön 
kikötésre.  

Határid ő: 2012. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A nyolcadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
859/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 513 helyrajzi számú ingatlan, természetben a 
Mészáros Lázár utca 10. szám alatti társasházban található lakások elidegenítéséről szóló 
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pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 513/A/8 
helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² nagyságú ingatlan, mely természetben Hatvanban, a 
Mészáros Lázár utca 10. 2. emelet 8. szám alatt található ingatlan elidegenítésére irányuló, 
589/2012. (VIII. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti Dányi Róbert (lakcíme: 3000 Hatvan, Bajza József 
utca 18.) részére bruttó 1.500.000,-Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szereplő, vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására 5 éves visszavásárlási jog kerüljön 
kikötésre.  

Határid ő: 2012. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Tájékoztató a 2012-2013. évi téli síkosságmentesíté si feladatok ellátásának 
előkészítésér ől 
 (Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Ez az, amire mindig fel vagyunk készülve, aztán mégsem. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem volt tavaly sem gond. 
 
Papp István elnök 
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
tudomásulvételét. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testülete Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a 2012-2013. évi téli s íkosságmentesítési feladatok 
ellátásának el őkészítésér ől szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített í rásbeli 
előterjesztésnek megfelel ően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 

20. napirendi pont 
Tájékoztatás Hatvan város 2013. évi virágosítási te rvéről 
 (Tájékoztatás írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Lenne egy olyan kérésem, hogy a Dózsa térnél, a reformárus templom előtt az út és a járda 
közötti részt jó lenne bele venni a virágosítási tervbe. A Gódor K. utca sarkáig, illetve a másik 
oldalon a sarokig, ahol ki vannak téve az új padok. Ezt szeretném pótlólagosan beadni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ez tájékoztatás, nem határozat, nem vagyunk kötve a tartalmához. Ezt most a Műszaki Iroda és 
Városgazdálkodási Zrt. megjegyezte. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Szeretném a Zrt. felé jelezni azt is, hogy ha a református templommal szemben állunk, a bal 
oldalra eső területet bele kellene venni a fűnyírásba is. Az a rész valahogy mindig kimarad és a 
gondnok úr szokta levágni. 
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Kondek Zsolt képvisel ő 
Az Erzsébet téri parkolónál van végig az a fal, ami már erősen vizelet marta fal, mert 
rendszeresen odajárnak elvégezni a dolgukat, akik ott közlekednek. Nem tudom, azzal mit 
lehetne kezdeni. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Elvileg építenék ott a lakásokat. Megújított építési engedély van. Ez a legutolsó információ, 
hogy ott indul a beruházás hamarosan. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Mivel a tájékoztatással kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
tudomásulvételét.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testülete Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2013. év i virágosítási tervér ől szóló 
tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelel ően 
egyhangúlag tudomásul vette. 

 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt tört énő kerítés építésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

Papp István bizottsági elnök  
Ez a Béke utca végén van. Régen voltak ott ilyen szükséglakások, amelyek le lettek bontva. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Fuvaros utcából a lakók részéről érkezett olyan igény, hogy az ingatlanjuk védelmének 
érdekében az önkormányzat kerítse el a saját ingatlanját, azért, hogy ne járjanak át az ő 
területükre. 
 
Marján János bizottsági tag 
Miből lesz a kerítés? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Dróthálós a legegyszerűbb kerítésnek. 
Az árajánlatokban eléggé nyomott árak vannak, tehát lehet látni, hogy beton kerítésoszlopok 
dróthálós kerítéssel - mindenkitől erre kértük az ajánlatot -, és ekkora szórás van benne. 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
860/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt történő kerítés építéséről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Béke út 70-72. szám alatt található 
önkormányzati ingatlan utcafrontján történő új kerítés építésével Kővári Tamás egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 254.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen biztosított.  
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Határid ő: 2012. október 31. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
22. napirendi pont 

Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadására v onatkozó pályázatok 
kiírásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Van két önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség, aminek a bérbeadása célszerű. 
Jelenleg nincsenek bérbe adva. Az egyik a Tabán út 9-11.-nél lévő üzlethelyiség, a másik pedig 
most került visszavételre. A Hatvanas út 7. szám alatti társasháznál egy garázs. Ennek a 
kettőnek a bérbeadásáról szükséges most dönteni, hogy a pályázat kiírásra kerüljön. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta az 
előterjesztés elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
861/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a 3000 Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
(üzlethelyiség), valamint a 3000 Hatvan, Hatvanas u. 7. szám alatti ingatlanon lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiség (garázs) bérbeadására a jelen határozat 1. és 2. mellékletét képező 
pályázatokat kiírja. 
 
Határid ő: 2012. november 10. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
  
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai f ejlesztése a Salgótarján – 
Boldog települések közötti szakaszon” c. pályázat b enyújtásához szükséges 
konzorciumi együttm űködési megállapodás elfogadásáról 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A kerékpárút megvalósításához, ami a Boldog-Salgótarján szakaszt foglalja magába, 
szükséges a közreműködő önkormányzatok között konzorciumi együttműködési megállapodást 
kötni. A konzorciumi megállapodás tartalma a mellékletben megtalálható. Polgármester urat 
szükséges meghatalmazni, hogy aláírja a szerződést. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
 



 

 626  

862/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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. pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi 
együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1./A-12-2012-0013 kódszámú, 
„A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog települések közötti 
szakaszon” című pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési 
megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
 

Határid ő: 2012. október 31. (konzorciumi megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a CSP TRADE Kft. egyes forgalomtechnikai  elemek gyártásáról szóló 
keretszerz ődésének módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Májusban döntött a bizottság arról, hogy a CSP TRADE Kft.-t bízza meg, mint legkedvezőbb 
ajánlattevőt, hogy a szükséges táblákat tőlük szerezhessük be 1 millió forint keretösszegig. 
Azonban ez a keretösszeg kevésnek bizonyult, ezért további 800 ezer forint keretösszeg 
elkülönítését szeretnénk, ha bizottság elfogadna, és továbbra is a CSP TRADE Kft.-től 
szereznénk be a táblákat. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
863/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a CSP TRADE Kft. egyes forgalomtechnikai elemek gyártásáról szóló 
keretszerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek gyártásával és 
leszállításával megbízott CSP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1031 
Budapest, Nánási út 2. B/71) megkötött vállalkozási keretszerződést módosítja oly módon, hogy 
a legfeljebb bruttó 1.000.000,- Ft összeg helyett, bruttó 1.800.000,- Ft kerüljön meghatározásra, 
a szerződés többi pontjának változatlanul hagyása mellett.  
Pénzügyi forrás az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. december 30. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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25. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani bezárt hulladéklerakó monitori ng figyel őkútjaiból történ ő 
mintavételezésekr ől és vizsgálatokról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Három pályázat volt, és az egyik a 480.060,- Ft összeg volt a legkedvezőbb. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
864/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani bezárt hulladéklerakón található 6 
db monitoring kút 2012. második félévi vízmintavételezési, valamint ellenőrzési munkálataival 
az NNK Környezetgazdálkodási Kft.-t (székhely: 4025 Debrecen, Iskola u. 3.) bízza meg bruttó 
480.060,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatok között a környezetvédelmi 
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. november 30. (a munka befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati képvisel ői keretek egy részének felhasználásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Lestyán Balázs képviselő úr szeretne 3 darab szemétgyűjtőt elhelyezni egyéni 
választókörzetében. A kizárólagos forgalmazótól kértünk erre vonatkozóan árajánlatot, a 
Városszépítő Kft.-től, valamint a szemétgyűjtők elhelyezésére is kértünk árajánlatot. A 
legkedvezőbb ajánlatot a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tette. Erről a két 
beszerzésről szükséges dönteni. A Lestyán Balázs képviselői keretét Köves Gáborné képviselő 
egészíti ki. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 következ ő határozatot hozta: 
 
865/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 3 db „Jászberényi csővázas I” beszerzésével 
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és leszállításával a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg 
bruttó 125.730,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs képviselői 
kerete terhére 102.474,-Ft, Köves Gáborné képviselői kerete terhére 23.256,-Ft biztosított. 
  
Határid ő: 2012. november 9. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
866/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú, természetben 
Hatvan, Pázsit u. 20.-22.-24. számú társasház előtt lévő közterületen 3 db szemétgyűjtő 
helyszínre történő szállításával és telepítésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t  (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 12.192,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Köves Gáborné képviselői 
kerete terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2012. november 9. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a csapadékvíz-elvezet ő rendszer hibáinak javításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A város több területén a csapadékvíz-elvezető rendszert szükséges kijavítani. Fel vannak 
sorolva az előterjesztésben, hogy melyek ezek a feladatok, és amelyekre árajánlatokat kértünk. 
A legkedvezőbb ajánlattevőt célszerű megbízni a feladat ellátásával. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez a hídfej ez mit jelent? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ha megy elnök úr, akkor fogja látni, ahogy van az áteresz, az áteresznél kell megjavítani. Ezt 
tulajdonképpen hídfejnek hívják. De áteresz van ott. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
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867/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a csapadékvíz-elvezető rendszer hibáinak 
kijavításával a Barnibau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan Gábor Áron 22.) bízza meg bruttó 
569.595,- 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. 
 
Határid ő: 2012. november 5. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés átemel ő szivattyú átalakításának kiegészít ő munkájáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Transact 60 Kft.-től a tavalyi évben kapott az önkormányzat egy szivattyút, amelyet mobil 
szivattyúvá kellett alakítani, és ezt a Hírös Mester Kft. el is végezte korábbi döntés alapján. 
Azonban még speciális csöveket kell legyártatni a szivattyúhoz, hogy az majd működőképes 
legyen. Erre vonatkozóan kértünk árajánlatokat, melyre szintén a Hírös Mester Kft. tette a 
legkedvezőbb ajánlatot. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
868/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az árvízvédelmi átemelő szivattyú mobillá 
tételéhez szükséges csőelemek legyártásával a Hírős Mester Kft.-t (6000 Kecskemét, Ceglédi 
út 62.) bízza meg bruttó 1.229.294,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „árvízvédelmi szivattyú mobillá történő 
átalakítása” költséghelyen bruttó 612.400,- Ft összeg erejéig, valamint a városüzemeltetési 
kiadások között a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen 
bruttó 616.894,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. október 27. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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29. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város térfigyel ő rendszere II. ütem ű bővítésének el őkészítésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az előkészítési munkák során kiderült, hogy négy térfigyelő kamerának a jobb térkilátását 
biztosítani szükséges. Ezt egyedi konzolok legyártásával a legegyszerűbb megoldani. Erre 
vonatkozóan kértünk árajánlatokat és a Svefém Kft. adta a legkedvezőbbet. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
869/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a kameratartó konzolok gyártásával és 
elhelyezésével a Svefém Ipari és Kereskedelmi Kft.-t (3000 Hatvan, Balassi B. út 120.) bízza 
meg bruttó 40.640,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Térfigyelő rendszer kiépítés II. ütem - 
Előkészítés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. október 26. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és köz területeken történ ő 
fakivágásokról, valamint növénytelepítésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mikor kezdődik el? Mikor lehullnak a levelek? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Igen. Van itt egy középső tétel, amit az előterjesztés szerint nem támogat a bizottság, ezek 
viszont kiszáradt, balesetveszélyes fák. Ez a Kórház területén van. A fényképen lehet látni, 
hogy teljesen reménytelen ez a fa, viszont valamilyen okból úgy került előterjesztésre, hogy 
nem támogatja a kivágását a bizottság. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Mivel műemléki ingatlan, ezért szükséges a műemlék hatóságnak a hozzájárulását beszerezni, 
mivel a Kórháznak a tulajdonjoga is folyamatban, nem az önkormányzat tulajdonában van. 
Ezért nem célszerű megadni a hozzájárulást. Mindenféleképpen a Kormányhivatal felé kell 
eljárni, ők a hatóság a műemlékek esetében. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Tovább kell küldeni? 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen. Ha ők hozzájárulnak és kérik innen a hozzájárulást, akkor kellene ezt a döntést meghozni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Jó, addig nincs gond, amíg nincs gond, de ha egy autóra rádől az már gond. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 következ ő határozatot hozta: 
 
870/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/36 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Pázsit 
u. 8-10. számú társasház előtti közterületen álló 1 db barkafa és 1 db japán almafa, valamint 
megvastagodott sarjai kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. november 9. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
871/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva nem adja tulajdonosi hozzájárulását az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2713/5 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Balassi B. út 
16. számú ingatlan területen álló 4 db fenyőfa, 1 db kőris és 6 db juharfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. november 9. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
872/2012. (X. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a köztisztaság fenntartásáról, valamint a 
zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-ának 
betartása mellett tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 757/12 
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hrsz.-ú ingatlan és 757/11 hrsz.-ú út között lévő, természetben a Hatvan, Május 1. u. 2-4. 
számú ingatlan előtti közterületre történő 2 db szivarfa, 2 db gömb juhar és 4 db vér juhar 
telepítéséhez. 
 
Határid ő: 2012. november 9. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 58 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 

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


