
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. december 19-én 14.00 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
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Philipp Frigyes főépítész
- Gulyás Katalin városi főkertész
- dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
- Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző
- 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 3  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 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1240  /2013.     (XII.   19  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. december 19-i  rendkívüli ülésének  napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére 100.000.000,- Ft tagi kölcsön biztosításáról



Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

2. Előterjesztés a MÁTRA CUKOR Zrt. és Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti adásvételi szerződés 
megkötéséről

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző

3. Előterjesztés munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről, 
illetőleg új szerződés megkötéséről 

4. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő 
épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és új 
szerződés megkötéséről

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-4. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

5. Előterjesztés digitális átálláshoz való hozzájárulásról a köznevelési intézményekben

6. Előterjesztés a „Szent Karácsony Ünnepi Gyermekrajzok 2013.”  című képeskönyv 
kiadásáról

7. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő 5-7. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 5-7. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző, jegyzői 
irodavezető

8. Előterjesztés a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének 
szabályozásáról szóló 33/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető

9. Előterjesztés a Zagyva ligetben elhelyezésre kerülő játszótéri és parkfitnesz eszközökről
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész

10. Előterjesztés a Magyar Állam, illetve a MÁV Zrt. tulajdonában álló egyes hatvani 
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről

11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, kivágásra került fák karitatív szervezet 
részére történő felajánlásáról

12. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, selejtezett anyag sportszövetség részére történő 
felajánlásáról

13. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról



14. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány által nyújtott támogatás utólagos 
jóváhagyásáról

15. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 5 fő munkatársának jutalmazásáról

16. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata egyes feladatainak támogatásáról

Előterjesztő 10-16. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 10-16. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 
irodavezető

17. Előterjesztés közterületek rendezésével kapcsolatos döntésekről

18. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 024/19 helyrajzi számú ingatlan 
elidegenítéséről

Előterjesztő 17-18. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 17-18. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

19. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés” 
című pályázathoz kapcsolódó  szerződésmódosításokról

20. Előterjesztés a „Szakmai szakértői szolgáltatás megrendelése”  tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről

21. Előterjesztés „A Thurzó utca átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

Előterjesztő 19-21. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 19-21. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

22. Előterjesztés a Szent István Általános Iskolában táncterem kialakításával kapcsolatos 
döntésről

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2013. december 19.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi  Zsigmond Kárpát-medencei  Magyar  Vadászati  Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére 100.000.000,- Ft tagi kölcsön biztosításáról

Papp István: A lényeg az, hogy a Belügyminisztériumtól is kaptunk 300 MFt-ot.
Marján János: Majd el kell számolni vele, nem csak úgy kaptuk.
Papp István: Igen, mindennel el kell számolni.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1241/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére 100.000.000,- Ft 



tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság 
részére a társaság működésének folyamatos biztosítása érdekében a jelen határozat mellékletében 
foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint.
A tagi kölcsön elszámolásának határideje: 2015. december 31. napja.
A tagi kölcsön fedezetének pénzügyi forrása felhalmozási hitel terhére biztosított.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat képező kölcsönszerződés 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.

Határidő: 2013. december 20. (a kölcsön átutalására)
Felelős: Hatvan város polgármestere 

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a MÁTRA  CUKOR  Zrt.  és  Széchenyi  Zsigmond  Kárpát-medencei  Magyar 
Vadászati  Múzeum  Beruházó  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  közötti  adásvételi  szerződés 
megkötéséről

Papp István: Ezzel kapcsolatosan kellett adnunk tagi kölcsönt, a keretösszeg meg lett már 
szavazva.
Marján János: Ez a pénz hogy kerül át?
Bánkutiné Katona Mária: Tagi kölcsönként.
Marján János: Azt láttam, a 100 MFt-ot, de megvan már nekik a többi? Ez 230 MFt.
Bánkutiné Katona Mária: Még egyenlőre egyik sincs, most várjuk a 20.-ait, a másikat és utána 
fogjuk egy napon rendezni, majd ha meglesz, átjönnek ezek a pénzek, amire számítunk. Ez csak 
ilyen előzetes, hogy fel legyünk készülve, ha megérkeznek az összegek. Még egyenlőre nem ment 
át egyik se, sem a múltkori kölcsön, se a mostani, mert még a számlán nincs egyenlőre pénz.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1242/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  MÁTRA  CUKOR  Zrt.  és 
Széchenyi  Zsigmond  Kárpát-medencei  Magyar  Vadászati  Múzeum  Beruházó  Nonprofit 
Közhasznú  Kft.  közötti  adásvételi  szerződés  megkötéséről  szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére a hatvani 5331/21, 
5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27, 5331/20/B/3  hrsz. alatti ingatlanok Mátra Cukor Zrt. 
eladótól történő megvásárlásához 230.000.000,- Ft, azaz Kettőszázharmincmillió forint összegű 
a fenti helyrajzi számú területek tulajdonszerzésére felhalmozási céllal, elszámolási 
kötelezettséggel átadott pénzeszközt biztosít a felhalmozási hitel terhére.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója és 
kizárólagos tulajdonosa felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a Mátra Cukor Zrt. eladó és a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. között megkötendő, jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződés 
(tárgya: hatvani 5331/21, 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27, 5331/20/B/3  hrsz.) aláírására.



Határidő: 2013. december 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1243/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  MÁTRA  CUKOR  Zrt.  és 
Széchenyi  Zsigmond  Kárpát-medencei  Magyar  Vadászati  Múzeum  Beruházó  Nonprofit 
Közhasznú  Kft.  közötti  adásvételi  szerződés  megkötéséről  szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Mátra Cukor Zrt. tulajdonában álló 
ún. cukorgyári múzeum gyűjteményébe tartozó ingóságokat, és vállalja, hogy azokat 
közgyűjteményi intézményén keresztül kiállítja. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere 

3./ napirendi pont 
Előterjesztés munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről, 
illetőleg új szerződés megkötéséről 

Papp István: Eddig  a  Zrt. csinálta, most külön cég fogja csinálni a közétkeztetést, ami a mi 
tulajdonunkban van. A székhely pedig a Géza fejedelem u. 2. lesz.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1244/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a munkahelyi és közétkeztetési 
közszolgáltatási  szerződés  megszüntetéséről,  illetőleg  új  szerződés  megkötéséről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a munkahelyi és közétkeztetési önként vállalt 
közfeladatainak ellátása céljából a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.), mint közszolgáltatóval megkötött munkahelyi és 
közétkeztetési közszolgáltatási szerződést 2013. december 31. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződést megszüntető 
szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1245/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a munkahelyi és közétkeztetési 
közszolgáltatási  szerződés  megszüntetéséről,  illetőleg  új  szerződés  megkötéséről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2016. 
december 31. napjáig tartó három éves határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a 
munkahelyi és közétkeztetési közfeladatok ellátása céljából a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.)
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét 



elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és új szerződés 
megkötéséről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1246/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati fenntartású 
intézmények  konyhaként  működő  épületrészeire  vonatkozó  vagyonkezelési  jogot  alapító 
szerződés  megszüntetéséről  és  új  szerződés  megkötéséről   szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Köz-
hasznú Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 2013. 
szeptember 12. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt, önkormányzati fenntartású in-
tézmények konyhaként működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot ala-
pító szerződést 2013. december 31. napjával megszünteti.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési és használati jogot alapító 
szerződést megszüntető okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2013. január 20. (az okiratok földhivatali benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1247/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati fenntartású 
intézmények  konyhaként  működő  épületrészeire  vonatkozó  vagyonkezelési  jogot  alapító 
szerződés  megszüntetéséről  és  új  szerződés  megkötéséről   szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal va-
gyonkezelési jogot alapít a Hatvani Közétkeztetési Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem 
utca 2.) vagyonkezelő javára az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő 
épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési jogot és használati jogot alapító szerződésben tételesen 
meghatározott helyrajzi számú ingatlanokra és az ingatlanban található tevékenység végzéséhez 
szükséges ingóságokra.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési és használati jogot alapító 
szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyonkezelési 
jogot alapító okiratok aláírására.

Határidő: 2013. január 20. (az okiratok földhivatali benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



5./ napirendi pont 
Előterjesztés digitális átálláshoz való hozzájárulásról a köznevelési intézményekben

Papp István: Itt fel van sorolva, hogy mely intézmények lesznek rácsatlakoztatva.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1248/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  digitális  átálláshoz  való 
hozzájárulásról a köznevelési intézményekben szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata vállalja a digitális átálláshoz szükséges költségek –  azaz 
hozzávetőlegesen 600.000 forint –  finanszírozását, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvodában, 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 44.), a Hatvani Csicsergő Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, 
Mészáros L. út 49-51.), a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) és Mesevilág óvodai telephelyén (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 
13.), a Hatvani Napsugár Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.), a Hatvani 
Százszorszép Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.), a Hatvani Varázskapu Óvodában 
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.), a Hatvani Vörösmarty téri Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.), a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 1.), a Hatvani Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Szakiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.), valamint a Hatvani Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) mindösszesen 18 darab 
végpontra, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozati javaslat mellékletét 
képező, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (székhely: 1067 Budapest, Teréz 
krt. 23., képviseli: Schmidt Jenő elnök, nyilvántartási szám: 96. Fővárosi Bíróság) kötendő 
megállapodás és mellékleteinek aláírására.
A pénzügyi forrás a többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. január 15. (a kivitelezésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Szent Karácsony Ünnepi Gyermekrajzok 2013.” című képeskönyv kiadásáról

Papp István: Arról van szó, hogy voltak gyermekrajzok, amiket egyben indokolt megjelentetni és 
itt fel van sorolva ennek a költsége. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1249/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a „Szent  Karácsony Ünnepi 
Gyermekrajzok  2013.”  című  képeskönyv kiadásáról  szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hat-
van, Kossuth tér 3.) gondozásában megjelenő „Szent Karácsony Ünnepi Gyermekrajzok 2013.” cí-
mű képeskönyv kiadásához szükséges bruttó 2.310.000,- Ft-ot a helyi adótöbblet bevétel terhére fe-
dezi.

Határidő: 2013. december 20.  (elkészítésre)   
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján



7./ napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

dr. Szikszai Márta: A perek vannak benne, hogy ne kelljen mindig felhatalmazást adni minden 
egyes perben, tehát megteheti a peres eljárásjogi cselekményeket. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1250/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület,  valamint 
szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek.

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének 
szabályozásáról szóló 33/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kondek Zsolt: Hogy tervezzük ezt? Ki fogunk értesíteni minden hirdetőt, hogy nem megfelelő a 
táblája? 
dr. Szabó Ildikó: Feltérképezik a munkatársak, hogy hol vannak egyáltalán hirdetőberendezések 
és hogyha azt észleljük, hogy ezek a hirdetőberendezések nem rendelkeznek engedéllyel, akkor 
felhívjuk, hogy kérje meg a közterület-használathoz szükséges engedélyt, illetve főépítész úr, 
hogyha a településképbe nem illeszkedő reklámot észlel, akkor ezt a szakvéleményében kifejti és 
megindítjuk, ha szükséges a településképi kötelezési eljárást, de mivel elég nagy számú reklámról 
van szó, így nem tudjuk tartani a határidőket, amit a rendeletben meghatároztunk. Emiatt 
szükséges az 1 évvel történő meghosszabbítás.
Papp István: Ízléstelen reklámok vannak.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1251/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  hirdetmények,  a  hirdető-
berendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról szóló 33/2013. (VI. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek.

9./ napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyva ligetben elhelyezésre kerülő játszótéri és parkfitnesz eszközökről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1252/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Zagyva ligetben elhelyezésre 
kerülő  játszótéri és parkfitnesz eszközökről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva liget területén elhelyezésre kerülő 
játszótéri eszközök beszerzésével a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.) bízza 
meg bruttó 4.857.648,- Ft összegben, mint a termékek kizárólagos gyártóját és forgalmazóját.
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül.



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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1253/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Zagyva ligetben elhelyezésre 
kerülő  játszótéri és parkfitnesz eszközökről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva liget területén elhelyezésre kerülő 
parkfitnesz eszközök beszerzésével a ROYAL-KERT Kft.-t (székhely: 2051 Biatorbágy, Ybl M. 
sétány 26.) bízza meg bruttó 1.766.062,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

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

10./ napirendi pont 
Előterjesztés a Magyar Állam, illetve a MÁV Zrt. tulajdonában álló egyes hatvani ingatlanok 
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1254/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Állam, illetve a MÁV 
Zrt. tulajdonában álló egyes hatvani ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani  2440 helyrajzi számú, természetben 
3000 Hatvan, Boldogi út 7. szám alatt található,  kivett közforgalmi vasút  megnevezésű 6 ha 2406 
m2 nagyságú a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. kezelésében lévő ingatlan területéből 
9400 m2  nagyságú  ingatlan tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján és a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 
5. mellékletében található  sport vállalt feladat szélesebb körben történő ellátása céljából az 
ingyenes átruházását kérelmezi a Magyar Államtól.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása 
mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és 
megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban 
meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és 
községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja. 

Határidő:   2013. december 20.  (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására)
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1255/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Állam, illetve a MÁV 
Zrt. tulajdonában álló egyes hatvani ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani  2622 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Gárdonyi Géza utcában található, kivett lakóház, udvar megnevezésű 3107 m2 nagyságú 
ingatlan területéből 1150 m2-t érintő terület tulajdonjogának a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján és a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendeletének 5. mellékletében található  szociális ellátások és a közterületek 
fenntartása közfeladatok magasabb színvonalon történő ellátása céljából – zöldségmosó,   további 
feldolgozásra előkészítő létesítésére – az ingyenes átruházását kérelmezi a Magyar Államtól.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása 
mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és 
megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban 
meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és 
községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja. 

Határidő:   2013. december 20.  (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására)
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1256/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Állam, illetve a MÁV 
Zrt. tulajdonában álló egyes hatvani ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2627/1 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Boldogi út 3. sz. alatt található, kivett vasútállomás megnevezésű, 15 ha 1001 m2 nagyságú 
ingatlan területén elhelyezkedő, korábban a MÁV Kert Kft. részéről bérelt, jelenleg használaton 
kívüli irodák és raktárépületek tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján és a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendeletének 5. mellékletében található szociális ellátások és a közterületek fenntartása 
közfeladatok magasabb színvonalon történő ellátása céljából –  zöldségmosó,   további 
feldolgozásra előkészítő létesítésére – az ingyenes átruházását kérelmezi a Magyar Államtól.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása 
mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és 
megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban 
meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és 
községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja. 

Határidő:   2013. december 20.  (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására)
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1257/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Állam, illetve a MÁV 
Zrt. tulajdonában álló egyes hatvani ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2603 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Gárdonyi utca végén található, 3 ha 9305 m2 nagyságú, szántó művelési ágú és a 2600/5 
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. útról nyíló, 1 ha  2332 m2 nagyságú, szántó művelési 
ágú ingatlanok közötti, a 2602 helyrajzi számú, kivett középiskola (tanműhely) megnevezésű 3580 
m2 nagyságú  ingatlan mögé is benyúló terület tulajdonjogának a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján és a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendeletének 5. mellékletében található szociális ellátások és a közterületek 
fenntartása közfeladatok magasabb színvonalon történő ellátása céljából az ingyenes átruházását 
kérelmezi a Magyar Államtól.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása 
mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és 
megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban 
meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és 
községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja. 

Határidő:   2013. december 20.  (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására)
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, kivágásra került fák karitatív szervezet 
részére történő felajánlásáról

Papp István: Azokat a fákat, amik ki lettek vágva, szétosztjuk a lakosság között a Máltai 
Szeretetszolgálaton keresztül.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1258/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, kivágásra került fák karitatív szervezet részére történő felajánlásáról  szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján elvégzett fakivágásokból 
származó kb. 14  m3 fát a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hatvani csoportja (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; adószám: 19025702-1-43; képviseli: Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető) 
részére adományozza a határozat mellékletét képező szerződés alapján azzal, hogy azt a városban 
élő rászoruló családok számára tüzifaként ossza szét.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
adományozási  szerződés aláírására.

Határidő: 2013. december 20. (szerződés aláírására)
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján



12./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, selejtezett anyag sportszövetség részére történő 
felajánlásáról

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1259/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú, 
selejtezett  anyag  sportszövetség  részére  történő  felajánlásáról  szóló  előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan, Thurzó u. 16. sz. 
alatti volt kollégium épületéből kibontott, leselejtezett fémhulladékot (csöveket) térítésmentesen 
átadja a Magyar Ju Jitsu Szövetségnek abból a célból, hogy hatvan városban küzdőring létesüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adományozási okirat 
aláírására.

Határidő: 2013. december 31. (okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármester a Gazdálkodási Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1260/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta az  intézményi  élelmezési 
nyersanyagköltségről  és  azok  térítési  díjairól  szóló  új  önkormányzati  rendelet  megalkotásáról 
szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

14./ napirendi pont 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány által nyújtott támogatás utólagos 
jóváhagyásáról

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1261/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház 
Alapítvány  által  nyújtott  támogatás  utólagos  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja a műjégpálya 
üzemeltetéshez 250.000,- Ft azaz kettőszázötvenezer forint támogatás átvételéhez az Albert 
Schweitzer Kórház Alapítványtól (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.). 

Határidő: 2013. november 25.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



15./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 5 fő munkatársának jutalmazásáról

Papp István: A múltkor már  adtunk 1 MFt-ot a klímára és most 200.000,- Ft-ot még Erzsébet-
utalvány formájában, hogy adómentes legyen. Ez miért nem 50.000,- Ft? 
dr. Szikszai Márta: Ennyit kértek.
Bánkutiné Katona Mária: Lehet, hogy a többit megkapták adómentesen. Megvan, hogy éves 
szinten mennyit lehet adómentesen kapni, ez havonta 8.000,- Ft. Lehet, hogy kaptak valamennyit, 
ők úgy tudom, pont 40.000,- Ft-ot kértek.
Papp István: Katolikus iskolában is kapnak, máshol nem. Állami iskolában nincsen cafeteria, most 
már semmit nem kapnak. Se jutalom, semmi nincs.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1262/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság 5 
fő munkatársának jutalmazásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (Hatvan, Ratkó 
József út 14.) 5 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű Erzsébet-utalványt ad 
támogatásként.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

16./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata egyes feladatainak támogatásáról

Papp István: Ez mikor érkezik be?
Bánkutiné Katona Mária: Nem tudjuk még, várjuk, negyedóránként nézzük a bankban.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1263/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
egyes feladatainak támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzatok feladatainak 
támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1967/2013. (XII.) Korm. határozat alapján felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy Hatvan város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében az 
önkormányzat nevében a belügyminiszterrel a támogatásra vonatkozó megállapodást megkösse.
A 300 millió forint összegű támogatás felhasználásig a fejlesztési alapba kerül elkülönítésre.

Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

17./ napirendi pont 
Előterjesztés közterületek rendezésével kapcsolatos döntésekről

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



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1264/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich út, Mikszáth tér és a 
Bástya utca környezetrendezéséhez szükséges növények beszerzésével a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg 
bruttó 5.250.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére biztosításra kerül.

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1265/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton egyedi gyártású 
130 fm korlát elhelyezésével a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza 
meg bruttó 3.566.160,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1266/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyedi gyártású aknafedlapok beszerzésével az 
ACO Magyarország Építőelemeket Forgalmazó Bt.-t (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 
24.) bízza meg bruttó 7.054.587,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére biztosításra kerül.

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

18./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 024/19 helyrajzi számú ingatlan 
elidegenítéséről

Schósz Gabriella: Van mögötte egy nadrágszíj parcella, mellette pedig ott van ez a 024/19 hrsz.-ú, 
312 m2 nagyságú ingatlan. A szomszéd ingatlan tulajdonosa Kovács Gáborné kérte, hogy 
telekalakítás céljából had vehesse meg az ingatlant, de az önkormányzati rendeletek szerint csak 
pályázat útján lehet elidegeníteni, úgyhogy javasoljuk, hogy legyen megpályáztatva az ingatlan.



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1267/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta az  önkormányzati  tulajdonú 
hatvani 024/19 helyrajzi számú ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 024/19 
helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 312 m² nagyságú ingatlant legalább bruttó 48.000,-Ft, azaz 
Negyvennyolcezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályá-
zati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.

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

19./ napirendi pont 
Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés” 
című pályázathoz kapcsolódó  szerződésmódosításokról

Papp István: Nagyon szépek lettek a bölcsődék.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1268/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális  fejlesztése  –  bölcsődefejlesztés”  című  pályázathoz  kapcsolódó 
szerződésmódosításokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú „Gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó Hajós 
Alfréd utcai bölcsőde épület felújítására irányuló a Calyisto Ingatlanforgalmazó Kft.-vel (1132 
Budapest, Kádár u. 9-11. 8. em. 94.) 2013. augusztus 28-án kötött vállalkozási szerződést a 2. számú 
melléklet tekintetében a műszaki változások miatt módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2013. december 23.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1269/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális  fejlesztése  –  bölcsődefejlesztés”  című  pályázathoz  kapcsolódó 
szerződésmódosításokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú „Gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó Hajós 
Alfréd utcai bölcsőde épület felújítására irányuló a Bástya Millenium Kft. (1173 Budapest, 
Ferihegyi út 81.) 2013. szeptember 9-én kötött vállalkozási szerződést a 2. számú melléklet 
tekintetében a műszaki változások miatt módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.



Határidő: 2013. december 23.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Szakmai szakértői szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről

Papp István: Itt öt, kis füzet nagyságú dologról van szó, ami ennyi ér.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1270/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 752/2013. (X. 31.) számú határozatában „Szakmai szakértői szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. (székhely: 1028 Budapest, 
Szabadság u. 29.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot 
tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 22.551.181.-Ft + ÁFA 
ajánlati ár összeget.

Határidő: 2013. december 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

21./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Thurzó utca átalakítása”  tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

Papp István: Most kezdik a télen? Ha leesik 1 m-es hó, mi lesz itt? Nagyon szurkolunk, hogy még 
ne essen. Dolgoznak ebben a hidegben is keményen. 
Marján János: Ezek meg vannak tervezve előre?
Schósz Gabriella: Igen.
Marján János: A Grassalkovich úton lesz zöldfelület?
Gulyás Katalin: Lesz növényágyás sor: cserje, fa és sok egynyári.  Van ott két szabálytalan trapéz 
alakzat, már látszik is, hogy hol lesz a növényágy. 
Marján János: Láttam, csak nehezen tudok ott elképzelni sövényt. 
Gulyás Katalin: Nem sövény lesz, hanem cserje.
Marján János: Miért nem? - az fogná fel a port.
Gulyás Katalin: A talajtakaró cserjék is különböző magasságúak, vannak magasabbak, 
alacsonyabbak és fa is lesz.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1271/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 477/2013. (VI. 27.) számú határozatában „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Thurzó utca átalakítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a Carnabo Construct Építőipari Tervező és 



Generálkivitelező Kft. (1202 Budapest, Nagysándor József u. 151.) ajánlattevőnek az ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak és ennek következtében az 
ajánlat nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek.

Határidő: 2013. december 20. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1272/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 477/2013. (VI. 27.) számú határozatában „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Thurzó utca átalakítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a Térkő Top Kft. (1149 Budapest, Répássy 
M. u. 9-11.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban 
foglaltaknak és ennek következtében az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi 
felhívásban előírt feltételeknek.

Határidő: 2013. december 20. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1273/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-
testület 477/2013. (VI. 27.) számú határozatában „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Thurzó utca átalakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a SA Sziget Kft. 
(székhely: 1212 Budapest, Kossuth L. u. 30-46.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 
37.834.341.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2013. december 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22./ napirendi pont 
Előterjesztés a Szent István Általános Iskolában táncterem kialakításával kapcsolatos döntésről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1274/2013.  (XII.  19.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 Szent István Általános Iskolában (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.) a táncterem kialakításához szükséges gipszkarton válaszfal 



építésével a FREKVENCIA 84 Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Warga L. u. 22.) bízza meg bruttó 
65.999,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében a 2013. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. december 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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 14.40  órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

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


