
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. január  31-én 8.30 órakor a Hatvani  Polgármesteri Hivatal 
kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Gulyás Katalin főkertész
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 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 mind az 5 fő jelen 
van), 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 5 „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   70  /2013.     (I.   31  .)     számú   –  5  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. január 31-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  
 

1. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés a Szent István Római Katolikus Egyházközség és Hatvan Város 
Önkormányzata közötti –  a hatvani 0364 hrsz.-ra vonatkozó –  ajándékozási szerződés 
megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

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



3. Előterjesztés a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos tagsági 
jogviszonnyal kapcsolatos döntésre 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd

4. Tájékoztató Hatvan város 2013. évi virágosítási tervéről
(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSUL VÉTEL)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Gulyás Katalin főkertész

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 647/2012. (IX. 27.) számú 
határozatának kiegészítéséről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

7. Előterjesztés „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog 
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 

Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapításáról 

Marján János: Konkrétan hogy vetődött fel ez az egész? Mennyi  pénzt  kell  még  beletenni  a 
városnak? - mert az előterjesztés nem tartalmaz semmi ilyesmit. 
dr. Szikszai Márta: A szövetkezetekről szóló törvényt 2012. évben módosították azzal a célzattal, 
hogy az önkormányzat szociális szövetkezetben részt vehessen. Eddig csak természetes személyek 
lehettek a tagjai, most már önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek társulásai is. 
Erre a jogszabály módosításra vagy ezzel összefüggésben, a közmunka program új rendszerének a 
bevezetése  kapcsán  nyílik  majd  lehetőség  arra,  hogy  munkanélkülieket  foglalkoztasson  a 
szövetkezet és a közmunkaprogram államilag finanszírozott lesz, illetve a közétkeztetésben, ami 
kormányzati  szinten  szintén  napirenden  van,  a  különféle  adalékanyagok  helyett  természetes 
alapanyagok,  elsősorban  zöldségek  preferáltak  és  ez  egy  rendszer  lesz  majd,  aminek  az  első 
alapköve,  hogy  ez  a  szociális  szövetkezet  megalakul.  A  szociális  szövetkezet  fog  majd  a 
városgazdálkodással  közösen  együttműködve  területeket  zöldségtermesztési  művelésbe  vonni, 
illetve a Munkaügyi Központtal közösen a közmunkaprogramban részt venni és munkanélkülieket 
foglalkoztatni Hatvanban. Ez a városnak 100.000,- forintjába kerül jelenleg.
Papp István:  Lehet közösen pályáznunk a közmunkaprogram keretén belül a foglalkoztatásra és 
egyebekre is.
Marján János: Ez azt jelenti, hogy a város ki akarja magát vonni a közmunkaprogramból?
dr.  Szikszai  Márta: Nem, ez amellett  megy.  Nem vonja  ki  magát,  hiszen az  önkormányzat is 



jelezte  már  a  közmunkaprogramban  való  részvételi  igényét.  A  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  szintén  beadta  havi  50  főre  a  közmunkára  való  igényét.  Ez  a 
közmunkaprogramnak egy újabb szelete lesz.
Marján János: A földterület a városgazdálkodásé?
dr. Szikszai Márta:  A földterület a városé, illetve lehetőség nyílik majd idegen földterületeket is 
bérelni, hogyha ez olyan nagyságrendeket ölt.
Marján János: Kik lesznek azok a magánszemélyek, akiknek ezt jegyzik?
Papp István:  Bárki lehet. Év végén, ha a TSZ nem volt veszteséges, akkor kaphattál valamennyi 
pénzt. A szövetkezetben effektíve munkát nem kellett végezzél, ha nem akartál, esetleg kaptál 1-2 
ha földet ingyenes használatba magától a termelőszövetkezettől, de dolgozhattál benne bérért is. 
Ez ahhoz hasonló, mint aki részvényt vesz.
Marján János: Ezeket mind tudtam,  én arra vagyok kíváncsi,  hogy mennyibe kerül  majd ez a 
városnak?
dr. Szikszai Márta:  Egyenlőre a szövetkezeti részjegy megvásárlása. Azt követően a szövetkezet 
létrejön, mint egy önálló jogi személy és majd úgy fogja a tevékenységet folytatni és a pályázati 
lehetőségeket kimeríteni, a megtermelt alapanyagot pedig értékesítheti a Városgazdálkodási Zrt. 
részére a közétkeztetés felhasználása céljából.
Papp István: Azáltal, hogy egy ilyen szövetkezet alakul, ahogy mondta jegyző asszony is, ezeken a 
pályázatokon és a közmunkaprogramban is részt vehet, mint önálló jogi személy.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  71/2013.  (I.  31.)  számú  –  5  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet 
alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hátrányos helyzetben levő lakosság 
számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon 
történő elősegítése érdekében a jelen határozat 1./ számú mellékletét képező 
alapszabályban foglaltak szerint 100.000,- Ft részjegy jegyzése mellett alapító tagja kíván 
lenni a Hatvani Szociális Szövetkezetnek. A képviselő-testület a szociális szövetkezet 
alapszabályának rendelkezéseit feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja. 

A képviselő-testület a szociális szövetkezet ügyvezető     elnökének   az alapszabály 
elfogadásának időpontjától kezdődő hatállyal 2014. május 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra Lisztik Lászlóné sz. Kovács Katalin  (lakik: 3000 Hatvan, Zrinyi u.48., anyja 
neve: Balog Anna, szül.: Gyöngyös, 1956.06.24.) javasolja az alakuló közgyűlés részére, míg 
a szövetkezet könyvvizsgálójának az alapszabály elfogadása időpontjától kezdődő 
hatállyal 2014. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra javasolja a GABOL AUDIT 
Kft.-t  (cg.száma: 10-09-033250  adószáma:  23980989-2-10, székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi 
János utca 10. – képviseli: Oláh Gábor könyvvizsgáló – ügyvezető).

A képviselő-testület a felügyelő bizottság tagjainak az alakuló ülés részére az alábbi 
személyeket javasolja az alapszabály elfogadásának időpontjától kezdődő hatállyal 2014. 
május 31. napjáig tartó határozott időtartamra:

1./ Csorba Viola Rita (sz.: 1983.06.12. an.: Rácz Éva, lakik: 3000 Hatvan, Vak Bottyán utca 
20.)
2./ Juhász Zoltán (sz.: 1969.02.20. an.: Tóth Éva Mária, lakik: 3000 Hatvan, Attila u. 8.) 
3./ Gyuricza Zoltán István (sz.: 1964.01.16. an.: Helmich Valéria Julianna, lakik  3000 
Hatvan, Munka u. 18. ) 

A képviselő-testület a vezető tisztségviselők díjazására az alakuló ülés részére az alábbi 
javaslatot fogadja el:



Az ügyvezető elnök évi megbízási díja: bruttó 100.000,- Ft.
A könyvvizsgáló évi megbízási díja: 100.000,- Ft + ÁFA.
A felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

A képviselő-testület a szövetkezetben jegyzésre kerülő részjegy pénzügyi forrását az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezi.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó Zsolt polgármes-
tert arra, hogy a Hatvani Szociális Szövetkezet alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos 
valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzata nevében és képviseletében aláírja, és 
ezen eljárásokban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, továbbá a szociális szövet-
kezet alakuló közgyűlésén Hatvan Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.

3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a létre-
jövő szociális szövetkezet Hatvani Szociális Szövetkezet cégnéven kerüljön meglapításra, 
továbbá a város nevének cégnévben történő feltüntetéséhez ezennel hozzájárulását adja.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés  a Szent István Római Katolikus Egyházközség és Hatvan Város Önkormányzata 
közötti – a hatvani 0364 hrsz.-ra vonatkozó – ajándékozási szerződés megkötéséről 

Papp István: Annak idején megkapta a Szent István Római Katolikus Egyházközség az újhatvani 
temetőt és most –  szintén ajándékozási formában –  visszakapja a város. Gondolom a város 
tulajdona volt és utána lett az egyházé. Ezáltal a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. keretén belül fog működni az óhatvani és az újhatvani temető is.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  72/2013.  (I.  31.)  számú  –  5  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Szent István Római Katolikus 
Egyházközség és Hatvan Város Önkormányzata közötti –  a hatvani 0364 hrsz.-ra vonatkozó – 
ajándékozási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hatvan 
Város Önkormányzata a határozat 1. számú mellékletét képező ajándékozási szerződést 
megajándékozottként megkösse a Szent István Római Katolikus Egyházközséggel, mely 
keretében az egyházközség ajándékozás jogcímén átruházza a kizárólagos tulajdonát 
képező és a Hatvani Járási Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 0364 hrsz. alatt 
felvett ingatlan (újhatvani temető) tulajdonjogát Hatvan Város Önkormányzata javára.

2. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Szent István Római 
Katolikus Egyházközséggel megkötendő ajándékozási szerződés aláírására, és a 
tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos eljárásokban Hatvan Város Önkormányzata, mint 
megajándékozott teljeskörű képviseletének ellátására.

Határidő: 2013. február 15. (az okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján



3./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Heves  Megyei  Hulladékgazdálkodási  Társulással  kapcsolatos  tagsági 
jogviszonnyal kapcsolatos döntésre 

dr. Szikszai Márta: Ez eléggé bonyolult és összetett probléma. A Heves Megyei 
Hulladékgazdálkodási Társulásba 2007-ben lépett be Hatvan Város Önkormányzata. A társulás 
koncessziós pályázat útján szerződést kötött az AVE Kft.-vel a hejőpapi hulladéklerakó, illetve az 
ehhez tartozó, koncessziós szerződés alapján létrehozandó, megépítendő, bővítendő egyéb 
hulladékgazdálkodási rendszerelemeknek a vonatkozásában. Elkezdtük ezt a társulási tagsággal 
kapcsolatos jogviszonyunkat felülvizsgálni, a társulás gazdálkodását is megnézni és az ügyvédnő 
által összeszedett indokok alapján felmerült annak a lehetősége, hogy talán rendkívüli felmondással 
ebből a társulásból Hatvan Város Önkormányzatának ki kellene lépni, mert nem szolgálja a város 
érdekeit. Hatvan Város Önkormányzatának a szavazati arányait tekintve gyakorlatilag nincs 
ráhatása ennek a társulásnak a működésére. Két határozati javaslat kerül a képviselő-testület elé egy 
bőséges és kimerítő tájékoztatás alapján. Az első határozati javaslat szerint a társulás súlyos, a 
megállapodást megszegő magatartása miatt azonnali hatállyal a képviselő-testület ezt a társulási 
megállapodást felmondja. A második határozati javaslat szerint pedig a képviselő-testület az 
ismertetettek alapján nem tartja indokoltnak a társulási megállapodás azonnali hatályú felmondását 
és a hulladékgazdálkodást továbbra is ő kívánja ellátni. Nagyon fontos momentum, hogy a 
koncesszióban nyertes AVE Kft. júliusban 2013. január 1-i hatállyal felmondta a koncessziós 
szerződést, tehát tulajdonképpen nem szolgáltat, nem üzemelteti, nem működteti sem a hejőpapi 
lerakót, sem a gyöngyösi, sem a hatvani átrakókat, ugyanakkor nem adta át a birtokot a társulásnak. 
Ezek a hulladékgazdálkodási rendszerelemek a társulás osztatlan közös tulajdonában vannak, illetve 
a társulásban részt vevő önkormányzatok osztatlan közös tulajdonában. Arra kényszerültek a 
társulásban részt vevő önkormányzatok, hogy más lerakókba hordják el a településeken képződött 
hulladékot. Hatvan jelenleg Jobbágyiba szállít.
Lestyán Balázs: Mióta?
dr. Szikszai Márta: Január 2-a óta. A tavalyi év közepétől elkezdtük kidolgozni a magunk saját kis 
hulladékgazdálkodási rendszerét. Létrejött a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás 
elsősorban azzal a célzattal, hogy a szelektív hulladékgazdálkodásra való átállást ebben a térségben 
pályázati úton biztosítsa. Erre van pályázati forrás, de ez a társulás, miután betöltötte ezt a pályázati 
szerepét, sok minden másra alkalmas lehet, pld. kistérségi, járási szintű hulladékgazdálkodási 
rendszernek az üzemeltetésére. Miután az önkormányzat a Bio-Pannónia Kft.-vel a szerződést 
közös megegyezéssel megszüntette, először a Zrt. vállalta ennek a közszolgáltatásnak az ellátását, 
most pedig január 1-jétől az újonnan megalapított Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft., aminek nemcsak Hatvan Város Önkormányzata a 
tagja immáron, hanem a kistérségi települések is, így egy szintén járási szintű közszolgáltatóval is 
rendelkezik már a város. Úgy gondoltuk, hogy érdemesebb lenne ebbe az irányba elindulni, nem ezt 
a hatalmas, 100-nál jóval több önkormányzatot is számláló nagy társulást működtetni, ahol 
Hatvannak nincs érdemi befolyása a döntésekre, hanem inkább ezen a járási szinten elindulni és 
Hatvan központtal mind a társulás, tehát a pályázati rész, mind pedig a közszolgáltatás részét 
megvalósítani.
Marján János: Annak idején, én is részt vettem abban, amikor ezt kiválasztották, de az elsősorban 
kormányzati nyomásra ment. Most az AVE Kft. tudomásom szerint önkormányzati nyomásra nem 
szolgáltat. Tehát itt összetett ez a probléma. A városnak biztos, hogy menekülni kell ebből 
valamilyen szinten, csak nem tudom, hogy ez jó megoldás-e. Erről sokat vitatkozunk, mert ez 
nagyon sok pénzbe kerül és ezek a társulati tagok Hatvanon kívül igazából nem fognak ehhez pénzt 
adni. Majd a Kft.-t meg a többi részét is nekünk kellene megoldanunk. Erről meg nem szól az 
előterjesztés, én ezt hiányolom, hogy ez hogyan lesz később, mert most oké, hogy csinálja ez a Kft., 
de még annak a dolgai sincsenek teljesen rendbe téve.
dr. Szikszai Márta: A Kft. a lakosság által fizetendő díjakból gazdálkodik. Vélhetőleg nem 
szükségeltetik majd önkormányzati kompenzáció az ő közszolgáltatási tevékenységét illetően.
Marján János: Az eszközök kinek a tulajdonában vannak?



dr. Szikszai Márta: Az eszközök jelenleg a Zrt. tulajdonában vannak, onnan ez a Kft. majd 
bérelheti, illetve új eszközöket is vásárolhat. Tehát én a közszolgáltatás oldaláról nem látom annyira 
bajosnak a történetet, inkább majd a társulás oldaláról.
Marján János: Megemelték a lerakással kapcsolatos díjakat, ezt is majd keresztül kellene vinni 
valamilyen szinten a lakosságon vagy akik ezt használják. Csányban lesz valami szelektív 
átrakóhely vagy hasonló, ezt is valakinek üzemeltetnie kellene és ha nem a társulat csinálja, akkor 
ki fogja?
dr. Szikszai Márta: Üzemeltethet a Kft. is.
Marján János: Mennyi pénzt tudunk visszacsiholni ebből a hejőpapi történetből az AVE Kft.-től?
dr. Szikszai Márta: Pénzügyi-gazdasági kimutatásoknak, elemzéseknek lesz a függvénye. Egyik 
serpenyőben lesz az önkormányzatot megillető, jelenleg osztatlan közös tulajdonban lévő vagyon a 
hejőpapi lerakóban, eszmei tulajdoni hányadunk van a hatvani lerakóban, a gyöngyösi lerakóban, 
illetőleg nem tudom, hogy pénzügyi kötelezettsége keletkezik-e az önkormányzatnak azzal, hogy 
ebből a társulatból kilépett. A koncessziós szerződést több ponton nem teljesítette az AVE Kft., tehát 
nem épített annyit átrakót, nem csinált biológiai-mechanikai előkezelőt, illetőleg semmiféle 
pályázati forrást nem vont be. Tehát ilyen téren még akár jól is kijöhetünk belőle.
Marján János: Értem, de tekintve, hogy az AVE Kft. társulás, nem kellett volna ezeket a dolgokat 
megkövetelni, hogy 5 év alatt vagy 10 év alatt ez működjön. A társulat nem csinált semmit, 
legalábbis az anyagban ez félig-meddig benne van, az AVE Kft.  szerint viszont a társulat nem 
teljesített bizonyos dolgokat, amit teljesíteni kellett volna. Ez egy hosszas jogi procedúra lesz, itt az 
a kérdés, hogy a városnak ez mibe fog kerülni. Nem véletlenül van itt ez a két határozati javaslat. 
Fogalmam sincs, hogy melyik a jó megoldás. Le van írva jogtechnikailag, hogy mit nem csináltak, 
meg hogy nem csináltak, mi meg csinálunk valamit, az egy nagyon  jó elképzelés, csak nincs 
hozzátéve semmi gazdasági számítás. Ez alapján hogyan tudok dönteni? 
Kondek Zsolt: Ebből az 580 MFt-ból van 30 MFt és a többi hol van? Lesz büntetőjogi feljelentés? 
Nem építettek meg egy csomó mindent, a pénzek eltűntek, itt azért hűtlen kezeléstől kezdve bármi 
megállhat.
Papp István: A Jogi és Ellenőrzési Bizottság elfogadta az első határozati javaslatot.
Marján János: És ha majd minket is beperelnek?
Papp István: Ezt a képviselő-testület is meg fogja szavazni.
Marján János: Mi egy gazdasági bizottság vagyunk, nekünk máshogy kell gondolkodnunk. Ez az 
anyag biztos, hogy nem tartalmazza azt, ami nekem kellene a döntéshez. Ez az 51%-os történet 
miatt van, hogy így alakult ez az egész szituáció. Én azt szeretném, hogy a város ne sérüljön ebből a 
szempontból, de hogy most melyik a jobb megoldás jelen pillanatban, nem tudom eldönteni.
Papp István: Nem szolgáltatnak, le se ültek tárgyalni.
Marján János: Az a kompromisszumos megoldás megvan, hogy ha mi felmondjuk, ő meg nem él 
vele, akkor szeptember 31-én úgyis meg fog szűnni ez a történet. December 31-ig addig ezeket az 
infókat csak össze lehetne szedni és közben lehetne bizottsági, illetve testületi ülésünk erről a 
témáról, csak én egy kicsit mélyebbet szeretnék látni legközelebb.
Kondek Zsolt: Ha most lépünk, lehet, hogy nyerünk.
Lestyán Balázs: Szavazzuk meg a felmondást és akkor van még egy kis időnk.
Marján János: Igen, de az előterjesztés se tudta, hogy mit csináljon, mert akkor nem két határozati 
javaslatot hoz ide. Ők sincsenek ezzel teljesen kompletten kész. Vissza kellene majd hozni ezeket az 
anyagokat bizottsági ülésre. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  73/2013.  (I.  31.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta  a  Heves Megyei 
Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. május 22. napján aláírt 
Társulási Megállapodást a Társulás súlyos, a megállapodást megszegő magatartása miatt azonnali 
hatállyal 2013. február 1. napjára felmondja. 



Határidő: értesítésre: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  74/2013.  (I.  31.)  számú  –  4  „nem”   
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta  a  Heves Megyei 
Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja indokoltnak a 
társulási megállapodás azonnali hatályú felmondását, a hulladékgazdálkodást továbbra is a Heves 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás útján kívánja ellátni. 

Határidő: azonnal (közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

4./ napirendi pont 
Tájékoztató Hatvan város 2013. évi virágosítási tervéről

Papp István: Amit  pótlólagosan be szeretnék adni a főkertész asszonynak, az a Dózsa téri 
református templomnál lévő rész. Én ezt annak idején oda is adtam, csak valahogy elkeveredhetett. 
Az utca elején, ahol vannak a padok, azt nekünk be kell parkosítani. Olyan 15-20 m, ami a járda és 
az úttest között van, tiszta dudva. Ha egyszer ráér főkertész asszony, akkor szívesen elkísérem. 
Tehát ez a kérése a lelkész úrnak, illetve Nádas Sándor képviselő úr beadta, hogy ahol vannak az 
oszlopok, azt a felületet nekünk vágni kell, mert az közterület és nem vágja senki.

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

Papp István: Elérkeztünk arra a pontra, hogy a meglévő fák és a telepen lévő fa kiosztásra kerül a 
Máltai Szeretetszolgálaton keresztül az arra jogosult vagy arra rászoruló személyek részére. 
dr. Szikszai Márta: Ennek a karitatív szervezetnek a bevonására azért került sor, mert az 
önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül csak úgy tudta volna ezt a fát szétosztani, 
hogyha a szociális rendeletünkben szabályozott, természetben nyújtandó átmeneti segély jogcímen 
adja. Ez a fa viszont ahhoz kevés, hogy mindenki, aki jogosult lenne erre, az kapjon. Tehát ide 
sokkal több fa kellene, ezért gondoltuk úgy, hogy egy karitatív szervezetnek adományozzuk, aki a 
képviselőknek a javaslatait figyelembe véve fogja a városban a rászorulók között szétosztani, és ne 
az  legyen, hogy az egyik család túlzott mértékben kap, a másik meg lemarad. Ezt a 102 m³-t 
legalább 50 háztartás részére kell szétosztanunk.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  75/2013.  (I.  31.)  számú  –  5  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 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. 102 erdei  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 legalább 50 háztartás számára tüzifaként ossza szét.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
adományozási  szerződés aláírására.

Határidő: 2013. február 5. (szerződés aláírására)
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  647/2012.  (IX.  27.)  számú 
határozatának kiegészítéséről

dr. Szikszai Márta: Most lehetőség van arra, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től ezt a 
sportpályát az önkormányzat visszakapja, amely  a MÁV Zrt. tulajdonát képezi, de a MÁV 
lemondott a Magyar Állam javára, a Magyar Állam pedig átadja az önkormányzatnak, mert ezt az 
MNV Zrt.-én keresztül elég nehézkes üzemeltetni. Itt viszont meg kell jelölni a célt, hogy milyen 
célra és 15 évig vállalni kell, hogy ezt fenntartjuk. Ezt ebben a határozati javaslatban egy mondattal 
kiegészítjük, hogy legalább 15 évig sport célra hasznosítja.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  76/2013.  (I.  31.)  számú  –  5  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta  a  Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 647/2012. (IX. 27.) számú határozatának kiegészítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 647/2012. (IX. 27.) számú határozatát, annak 
eredeti szövegét követően, az alábbiakkal egészíti ki:

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hatvani 2442 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi út 9. szám alatt található, 2 ha 9645 m2 

nagyságú ingatlant az önkormányzat tulajdonába kerülésétől számítva legalább 15 évig sport 
célokra fogja hasznosítani.”

Határidő: 2013. február 1. (a minisztérium értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés  „A  Zagyva  folyó  kerékpáros  turisztikai  fejlesztése  a  Salgótarján  -  Boldog 
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről

dr. Szikszai Márta: Itt az ún. szúnyogszigeten lévő földterületeknek az önkormányzati tulajdonba 
kerülése céljából született két helyrajzi szám tekintetében határozat, hogy polgármester kezdje 
meg a tárgyalásokat ezek vonatkozásában. A  projekt műszaki tartalma kidolgozása folyamatban 
van és valószínű, hogy még egy helyrajzi számú, határozati javaslatban meghatározott nagyságú 
terület szükségeltetik ennek a projektnek a megvalósításához és ennek az önkormányzati 
tulajdonba kerüléséről szól ez a határozati javaslat. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  77/2013.  (I.  31.)  számú  –  5  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „A Zagyva folyó kerékpáros 
turisztikai fejlesztése a Salgótarján-Boldog települések közötti szakaszon”  c. pályázattal 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a  hatvani 2652 hrsz.-ú, 2952 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű, természetben a 
Hatvan-Szúnyog sziget déli részén található ingatlan tulajdonosával megkezdje a tárgyalásokat 
ezen ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése céljából.

Határidő: azonnal (a tárgyalások megkezdésére)
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 9.30 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
         Lestyán Balázs Papp István

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


