
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. december  12-én 11.30 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Mikó János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán  Balázs  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.

A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4  „igen”  szavazattal (egyhangúlag) 
elfogadta Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel utolsó napirendi 
pontként a hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő költségek kompenzációjára 
támogatás igényléséről szóló előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag (4 „igen” 
szavazattal) egyetértettek.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az 
alábbi határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1223  /2013.     (XII.   12  .)     számú   – 4 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2013.  december  12-i  rendkívüli  ülésének  napirendjét a  következők  szerint 
állapította meg:



Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

2. Előterjesztés Ecséd és Kompolt Községek Önkormányzatának kizárásáról a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagjai közül

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

3. Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2014. évre elfogadott ivóvízellátáshoz 
kapcsolódó fejlesztési tervének módosításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető

4. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. 
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a normatív támogatásának 
igénybevételéről szóló beszámolóról 

5. Tájékoztató a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület homlokzatfelújításáról

7. Előterjesztés közterületi burkolatok cseréjével kapcsolatos döntésekről

8. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról

9. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési, karbantartási munkáiról

Előterjesztő 4-9. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 4-9. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

10. Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése –  Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”  című 
pályázathoz kapcsolódó szerződésmódosításról 

11. Előterjesztés hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő költségek 
kompenzációjára támogatás igényléséről

Előterjesztő 10-11. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 10-11. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

Határidő: 2013. december 12.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 



Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1224/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta Hatvan  és  Környéke 
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  társulási  megállapodásának 
módosításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak a társulás költségvetésének, 
beszámolóinak elfogadása és a KEOP 1.1.1-B és KEOP 1.1.1-C pályázatok vonatkozásában 
szükséges döntések tekintetében módosított, illetve a társulási megállapodás függelékekkel 
kibővített, jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodás szövegét. 
A képviselő-testület a módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a Hatvan 
város polgármesterét.

Határidő: 2013. december 19. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

2./ napirendi pont 
Előterjesztés Ecséd  és  Kompolt  Községek  Önkormányzatának  kizárásáról  a  Hatvan  és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagjai közül

dr. Borbás Zsuzsanna: Ők egy speciális helyzetben vannak, mert a társulásban benne vannak, 
viszont a pályázatban nem. A támogatási szerződés megkötésére most már pillanatok alatt sor 
kerül, aminek az a feltétele, hogy rendezzük ezeket a viszonyokat.
Lestyán Balázs: Akkor velük mi lesz?
Papp István: Utólag társulhatnak elvileg.
dr.  Borbás  Zsuzsanna:  Igen  ez  utólag  rendeződik,  polgármester  úr  ezt  leegyeztette,  ez  a 
legegyszerűbb módja.  Ők is mondták, hogy vállalják,  hogy kilépnek, mert a megállapodás 
alapján 6 hónapos felmondási idő lenne.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1225/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta az Ecséd  és  Kompolt 
Községek Önkormányzatának kizárásáról a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  tagjai  közül szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Ecséd Község 
Önkormányzatának és Kompolt Község Önkormányzatának –  az érintett önkormányzatok 
beleegyezésével  való – kizárását 2014. január 1-jei hatállyal a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásból annak érdekében, hogy a  KEOP 1.1.1-B 
és KEOP 1.1.1-C pályázatok lebonyolítása sikeresen megtörténhessen.

Határidő: 2014. január 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 



3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2014. évre elfogadott ivóvízellátáshoz kapcsolódó 
fejlesztési tervének módosításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1226/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
2014.  évre  elfogadott  ivóvízellátáshoz  kapcsolódó fejlesztési  tervének módosításáról   szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 876/2013. (XI. 28.) sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi.

Határid  ő  :   azonnal
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1227/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
2014.  évre  elfogadott  ivóvízellátáshoz  kapcsolódó fejlesztési  tervének módosításáról   szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, 
Hadnagy u. 2., cégjegyzék száma: 10-10-020086; képviseli: dr. Bánhidy Péter vezérigazgató) 
által Hatvan város területére elkészített Hatvan-Kistelek ivóvízvezeték építésére, Hatvan-
Nagygombos szolgalmi jog kiváltására, valamint átfogó hálózati vízveszteség feltáró program 
készítésére vonatkozó 2014. évi fejlesztési tervét elfogadja, továbbá felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét, hogy a fejlesztésekre vonatkozóan további egyeztetéseket folytasson, a 
fejlesztések megvalósulása érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye, az 
együttműködésről a megállapodást aláírja.

Határid  ő  :   azonnal (az egyeztetések megkezdésére)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, és a normatív támogatásának igénybevételéről 
szóló beszámolóról 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1228/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti helyi 
autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására, és 
normatív támogatásának igénybevételéről  szóló beszámolóra vonatkozó előterjesztést és  az 
alábbi  határozati  javaslatot,  valamint az előterjesztés mellékletét  képező  rendelet-tervezetet 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani VOLÁN Közlekedési Zrt.-nek 
(székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) a helyi közforgalmú közlekedés normatív 
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2013. december 20. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Tájékoztató a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1229/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a települési folyékony 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló tájékoztatót és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási díjat a 2014. évre vonatkozóan nem emeli.

Határidő: 2014. január 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület homlokzatfelújításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1230/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
épület homlokzatfelújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Hatvan, Balassi B. út 3. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítási 
munkáival kapcsolatosan a  Magyar Politikai Foglyok Szövetségével a szükséges eljárási 
cselekményeket lefolytassa.

Határidő: 2013. december 13. (megkeresésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1231/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
épület homlokzatfelújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi B. út 3. sz. alatti ingatlan 
homlokzatfelújítási munkáival a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2) bízza 
meg bruttó 3.798.468,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 832/2013. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozatban biztosításra került 
tagi kölcsönből.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: 2013. december 13. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés közterületi burkolatok cseréjével kapcsolatos döntésekről

Papp István: Az a szerencse, hogy nincs hideg, nincs fagy és nem esik a hó, az eső, így tudnak 
dolgozni.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1232/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  közterületi burkolatok 
cseréjével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich úti járda-Bástya utca és a 
Zagyva-híd közötti szakasza kivitelezési munkáihoz szükséges 19/19 cm méretű bazalt 
kockakő beszerzésével az Andezit 2003 Bt.-t (székhely: 2335 Taksony, Szent Imre út 
042/1hrsz.) bízza meg bruttó 3.017.520,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

Határidő:     azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1233/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  közterületi burkolatok 
cseréjével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér középső térrész felújítási 
munkáival a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.) bízza meg a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján. Az egyedi térkő elemek beszerzéséhez bruttó 21.417.000,- 
Ft összegű pénzügyi forrást biztosít a fejlesztési hitel terhére.

Határidő:     azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1234/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  közterületi burkolatok 
cseréjével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 
körüli járda felületek burkolatcseréjének kivitelezési munkáihoz szükséges egyedi térkő 
elemek gyártásával és szállításával a Semmelrock Stein Design Kft.-t (székhely: 2364 Ócsa, 
Bajcsy-Zsilinszky út 108.) bízza meg bruttó 2.857.500,- Ft összegben, mint kizárólagos 
forgalmazót.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

Határidő:     azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1235/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  közterületi burkolatok 
cseréjével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épülete körüli járdafelületek burkolatcseréjének kivitelezési munkáihoz szükséges egyedi 
térkő elemek gyártásával és szállításával a Semmelrock Stein Design Kft.-t (székhely: 2364 
Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.) bízza meg bruttó 5.810.250,- Ft összegben, mint kizárólagos 
forgalmazót.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

Határidő:     azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1236/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  közvilágítás aktív 
elemeinek karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek 
karbantartásával a Geo-Lux Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Koháry u. 20.) bízza 
meg bruttó 5.759.120,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül a közvilágítás 
szakfeladat költséghelyen. 



Határidő:2013. december 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési, karbantartási munkáiról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1237/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer 
üzemeltetési, karbantartási munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési, 
karbantartási munkáival a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Kölcsey u. 62.) bízza meg 6 hónapra bruttó 1.714.500,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése –  Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”  című pályázathoz kapcsolódó 
szerződésmódosításról 

dr. Borbás Zsuzsanna: Annyi történt, hogy a pályázatnál változás bejelentéssel éltünk és most 
érkezett egy hiánypótlás arra vonatkozóan, hogy ellentmondásos a szerződésben a 2014. 
december 31.-i dátum véghatáridőnek. Ez véletlenül benne maradt, amikor készült a 
szerződés. Ezt azért kell kivenni, mert nyilván nem is ekkor fejeződik be, de ezt még pontosan 
nem tudhatjuk, tehát bármi történhet, ami  miatt  a határidőkön módosítani szükséges, 
úgyhogy célszerű csak annyit beleírni a szerződésbe, hogy a projekt lezárultáig terjedő 
időtartamra kötik a megbízási szerződést a felek, így ezt a dátumot kivennénk belőle. 

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1238/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  „Hatvan Város 
Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése –  Újhatvan belterületi 
csapadékvíz rendezése”  című pályázathoz kapcsolódó szerződésmódosításról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/D-11 kódszámon „Hatvan 
Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése –  Újhatvan 
belterületi csapadékvíz rendezése”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
lebonyolítására a Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel (1055 
Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. emelet 3.) 2013. február 28-án kötött megbízási szerződést 
a teljesítés véghatáridejének tekintetében akként módosítja, hogy a teljesítés véghatáridejét a 
projekt lezárásának napjában határozza meg.



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 
aláírására.

Határidő: 2013. december 13. (a módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő költségek kompenzációjára 
támogatás igényléséről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1239/2013. (XII. 12.) számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  hulladékkezelési 
közszolgáltatással összefüggő költségek kompenzációjára támogatás igényléséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás működtetésének biztosítása és fejlesztése érdekében támogatást igényel az erre 
vonatkozó jogszabály hatályba lépését követően, a hulladékkezelési közszolgáltatással 
összefüggő költségek kompenzációjára. 
A támogatás igényléséhez saját forrás nem szükséges. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és a 
támogatási kérelem benyújtására.

Határidő: a kompenzációra vonatkozó jogszabályok által megadott határidő
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 11.50 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                     Bizottság tagja             Bizottság elnöke        


