
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. május 30-án 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal ovális termében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Nagy Lászlóné a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének vezetője
- 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.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   506  /2013.     (V.   30  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. május 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola –  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
önkormányzati vagyonműködtetésbe kerüléséről

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

Meghívott: Nagy Lászlóné a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Hatvani Tankerületének vezetője 



2. Előterjesztés a Zagyva-duzzasztómű üzembe helyezési munkálatairól
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan Közhasznú 
Szervezet részére

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó 2-3. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2013.  május 30.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés   a  Kocsis  Albert  Zeneiskola  –  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
önkormányzati vagyonműködtetésbe kerüléséről

Bánkutiné Katona Mária: Az áprilisi testületi ülésen döntött arról a képviselő-testület, hogy a 
Zeneiskolát át kívánja venni működtetésbe. Ebben az előterjesztésben három határozati javaslatot 
fogalmaztunk meg. Az elsőben a használati szerződést, mivel az önkormányzat tulajdonában van az 
épület, ezt kívánja működtetni. A második határozati javaslatban a hozzá szükséges kiadásokat 
nevesítettük, tehát 1 fő takarítónőnek az átvételét, és felmértük előzetesen, hogy május 1-től 
december 31-ig milyen kiadások merülhetnek fel a dologi kiadások területén. A harmadik határozati 
javaslatban pedig, mivel a közös önkormányzati hivatalnak a létszámát 1 fővel ezáltal növelni kell, 
az 1 fővel való növekedést nevesítettük. A használati szerződés egyeztetésre került a  helyi 
tankerületi igazgatóval az előzőeknek megfelelően, amit január 1-jén vettünk át, működtetünk 
intézményt, ahhoz hasonlóan, annak a használati szerződésében megfogalmazottakkal megegyezően 
történt ennek a használati szerződésnek az előkészítése.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   507  /2013.     (V.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szava  -  
zattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Kocsis Albert Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önkormányzati vagyonműködtetésbe kerüléséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a  határozat  mellékletét  képező 
Vagyonhasználati  Szerződést,  mely  a  Kocsis  Albert  Zeneiskola  –  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény vagyonműködtetésének átvétele céljából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és 
Hatvan Város Önkormányzata között jön létre, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 
aláírására.

Határidő: azonnal (aláírásra)
Felelős:Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 508/2013. (V. 30.) számú – 4 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Kocsis Albert Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önkormányzati vagyonműködtetésbe kerüléséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kocsis Albert Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény vagyonműködtetésének  költsége 2013.  május 1.  napjától 
2013. december 31. napjáig  4.413,- eFt, mely összeget Hatvan Város Önkormányzata az általános 
tartalék terhére biztosítja.

Határidő: 2013. június 5.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 509/2013. (V. 30.) számú – 4 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Kocsis Albert Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önkormányzati vagyonműködtetésbe kerüléséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
(székhely:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  2.)  dolgozói  létszámát  2013.  május  1.  napjától  109  fő 
köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 45 fő közalkalmazotti 
álláshellyel, 2 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 6 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, 
összesen 162 álláshellyel hagyja jóvá.

Határidő: 2013. június 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyva-duzzasztómű üzembe helyezési munkálatairól

Schósz Gabriella:  Megkapta az önkormányzat a vízügyi üzemeltetési engedélyt. Jogerőre emelke-
dést követően a duzzasztózsilip újra üzembe helyezhető, azonban a gerendák nincsenek meg, amik 
korábban a duzzasztást végezték. Erre vonatkozóan kértünk ajánlatokat. A Galgamenti Beruházó-
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat adta a legkedvezőbb ajánlatot. Az Őszi és Őszi asztalosmű-
hely e.v. lucfenyőből tette az ajánlatát, de legalább vörösfenyő minőségűnek kell lennie a duzzasztó 
fagerendájának.
Kondek Zsolt: Ez nem beton volt valamikor?
Schósz Gabriella: Az oldala beton, maga a gerendák fagerendák voltak. Lehet, hogy előtte az volt, 
mert kétfajta duzzasztás volt. Tehát van egy, aminek vannak ilyen maradványai, csörlő, az lehet, 
hogy beton volt.
Marján János: Olyan volt, mint régen Lőrincinél. Ugyanúgy Zagyvaszántónál is lebontották, itt is 
ugyanaz volt, most meg csináljuk és most sok víz lesz.
Schósz Gabriella: 60 cm-t fogunk tudni.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 510/2013. (V. 30.) számú – 4 „igen” szava  -  
zattal (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 Zagyva folyó 104+416 folyamkilométer 
szelvényében lévő duzzasztózsilip üzembehelyezési munkálatainak  elvégzésével  és  a  szükséges 
anyagok legyártásával  a Galgamenti  Beruházó-Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulatot (székhely: 
2170 Aszód, Pesti u. 27.) bízza meg bruttó 316.357,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetésében a városüzemeltetési feladatok között vá-
ros- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.



Határidő: 2013. június 17. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
részére

Schósz Gabriella:  A Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet bérleti szerződése május 31-én jár 
le. Javasoljuk, hogy a korábbi bérleti díjért, 3.750,- Ft/hó összegben kerüljön további 1 évre bérbe-
adásra a szervezet részére az az egy irodahelyiség, amit a Hatvany I. utcában bérelnek.
Lestyán Balázs: Miért csak egy évre?
Schósz Gabriella:  Mindenkinek a pártok házában egy év.
Papp István: Hogyha véletlenül megszűnik vagy új jön.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 511/2013. (V. 30.) számú – 4 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság” alcím alatti 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező hatvani 5247 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6. 
szám alatti, művelés alól kivett, irodaház és udvar megnevezésű, 369 m2 alapterületű ingatlanon ta-
lálható irodaépület - jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerint megjelölt – 15,3 m2 

alapterületű helyiségének, valamint a hozzá tartozó, másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, 
mosdó funkciójú helyiségeknek a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet (székhelye: 3000 Hat-
van, Kossuth tér 2.) részére 2013. június 1-jétől 2014. május 31-ig terjedő határozott időtartamra 
havi 3750,- Ft bérleti díj fejében, közérdekből, közérdekű tevékenység végzésére bérbe adja az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 47. §-ában rögzített feltételekkel.

Határidő: 2013. május 31. (a szerződés aláírására)
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 8.50 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________     __________________________________
         Lestyán Balázs Papp István

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


