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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2013. december 10-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Lestyán Balázs
Marján János

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag

Mikó János bizottsági tag és Bagi Miklós bizottsági tag igazoltan marad távol.
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
dr. Veres András
Schósz Gabriella
Lukács László
Rékasi Éva
Philipp Frigyes
Selmeczi Attila
Szabó Ottó
Decsi Ferenc

Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
ügyvéd
műszaki és városfejlesztési irodavezető
törvényességi, ellenőrzési és szervezési osztályvezető
számviteli, vagyonnyilvántartási és kezelési osztályvezető
főépítész
közbeszerzési ügyintéző
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
vezérigazgató
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető
igazgató
Barna Attiláné
* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Papp István bizottsági elnök
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. 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, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül a 12.
napirendi pontot „Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról”
illetve a 13. napirendi pontot „Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés
díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a normatív
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról” vegye le a bizottság napirendjéről.
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Továbbá javasolta, hogy főépítész úr kérésére a meghívóban 11. napirendi pontként szereplő
„Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról” című előterjesztést a bizottság
első napirendi pontként tárgyalja, valamint utolsó pontként vegye fel napirendjei közé a „fiatalok
helyi életkezdési támogatásának megállapításáról” szóló előterjesztést.
Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátotta azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1167/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. december 10-i nyílt ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról
(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL)
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
haszonkölcsön szerződés megszűntetéséről, és a Hatvani Szociális Szövetkezettel
új haszonkölcsön szerződés megkötéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. korlátolt
felelősségű társasággá történő átalakulásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Balassi B. út 3. szám alatti ingatlan bérbeadásáról a Zagyvaság
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az
ügyvezető vezető tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja,
jegyzett tőkéjének emelése, valamint társasági szerződésének a módosítása
tárgyában
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési
megállapodásról
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(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára
történő 2014. évi albérletbe adásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által
fizetendő bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés a csatorna beruházás I-II. üteme műszaki hibáinak javításával
kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés a regionális hulladékkezelő központ területét alkotó szántók
művelésből történő végleges kivonásához szükséges földvédelmi járulék
megfizetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a regionális hulladékkezelő központ kialakításához és a kapcsolódó
közútfejlesztés megvalósításához szükséges csereerdősítésről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

bérlakások

és

szivattyúházak

17. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút hatvani szakaszának kiépítése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” tárgyában indított
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezéséhez
kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó
kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó
döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút boldogi szakaszának kiépítése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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23. Előterjesztés a „Thurzó utca átalakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással
összefüggésben meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok
Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázattal
kapcsolatban meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés a 941/2013. (X. 11.) sz. és az 1138/2013. (XI. 26.) sz. bizottsági
határozatok módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés a Hatvan, Viola utca bejáró felújításáról szóló 640/2013. (VI. 26.) sz.
bizottsági határozat módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati
felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

képviselő

képviselői

keretének

30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÜÖBBSÉG)
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Philipp Frigyes főépítész
Kicsit gondban voltam az anyag összeállításánál, tekintettel arra, hogy előzmény nem volt,
tehát eddig nem készült ilyen anyag. A kormányrendelet éves beszámolási kötelezettséget ír
elő, éppen ezért az, hogy évente tájékoztatást ad és 4 évente összefoglaló beszámolót készít,
így jegyző asszonnyal abban maradtunk, hogy ez egy tájékoztatás legyen.
Nem tudtam megkerülni azt, hogy bizonyos értelemben visszább tekintsek, fogalmakat
megpróbáljak úgy helyre rakni, hogy a következő már egy jóval rövidebb előterjesztés lehessen.
Megtartottam a tájékoztatás elvét, de egy picit bővebb az anyag. A lényeg az, hogy a rendezési
eszközök végrehajtását nagyon sok eszköz segíti, ezt próbálta az anyag bemutatni, fel vannak
sorolva.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a a
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településrendezési eszközök hatályosulásáról szóló tájékoztatót és azt a szóban
kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.

2. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
haszonkölcsön szerződés megszűntetéséről, és a Hatvani Szociális Szövetkezettel új
haszonkölcsön szerződés megkötéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Jelenleg a Zrt.-vel 2013. december 31. napjáig van érvényes haszonkölcsön szerződése az
önkormányzatnak. Tekintettel arra, hogy a Zrt. szervezeti átalakuláson ment és megy
folyamatosan keresztül és a szociális földprogram nem a Zrt. keretein belül fog megvalósulni,
hanem a Szociális Szövetkezet keretein belül, ezért született meg az előterjesztés, ami helyrajzi
számok szerint pontosan meghatározza, hogy mely területeken fogja a Szociális Szövetkezet
ezt végezni.
Látható, hogy az előterjesztésnek két melléklete van, ami szerint a haszonkölcsön szerződést
megszünteti az önkormányzat a Zrt.-vel, december 31-el és megköti 2014. január 1-jével a
Szociális Szövetkezettel. Határozott időre köti meg 2014. október 27-ig, tekintettel arra, hogy az
önkormányzat ezen időig jogosult ezen területek használatára. A Szociális Szövetkezet
elnökével történt egyeztetések alapján október 27-ig a szövetkezet valamennyi olyan
mezőgazdasági munkát, betakarítást el tud végezni, ami a szakma szabályai szerint elvárható,
tehát így tudja teljesíteni a szerződést. Utána, hogy mi lesz, az majd a jövő kérdése.
Papp István bizottsági elnök
A szervezeti és működési szabályzat szerint több határozati javaslat esetén lehetőség van
egyben szavazni a határozatokról. Van-e a bizottsági tagok közül valakinek ellenvetése az
egyben szavazással kapcsolatosan?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A bizottság 3 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben
történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1168/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
haszonkölcsön szerződés megszűntetéséről, és a Hatvani Szociális Szövetkezettel új
haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0331/51; 0491/2; 0491/6; 0492/2;
0492/3; 0492/4; 0485/1; 0485/3; 0510/8; 0510/9; 5028/2; 5028/3; 5028/4; 3692/2 hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozóan a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely:
3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 2011. október 27. napján megkötött haszonkölcsön szerződést
2013. december 31. napjával közös megegyezéssel megszűnteti.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződést
megszüntető szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
annak aláírására.
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Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1169/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
haszonkölcsön szerződés megszűntetéséről, és a Hatvani Szociális Szövetkezettel új
haszonkölcsön 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
2014. október 27. napjáig tartó határozott időtartamra a Hatvani Szociális Szövetkezet részére
– a szociális földprogram megvalósítása keretében – haszonkölcsönbe adja a hatvani 0491/2
hrsz.-ú, 491/6 hrsz.-ú, 492/2 hrsz.-ú, 492/3 hrsz.-ú, 492/4 hrsz.-ú, 485/1 hrsz.-ú, 485/3 hrsz.-ú,
0510/8 hrsz.-ú, 0510/9 hrsz.-ú, 5028/2 hrsz.-ú, 5028/3 hrsz.-ú, 3692/2 hrsz.-ú, 5028/4 hrsz.-ú,
11501/1 hrsz.-ú, 0363/6 hrsz.-ú, 0363/7 hrsz.-ú és 0363/8 hrsz.-ú ingatlanokat.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Korábban a Zrt. keretein belül történt a közékeztetési tevékenység ellátása. A Zrt.
közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzattal és a Zrt. vagyonkezelésbe kapta azokat
a vagyontárgyakat, amelyek ezen tevékenységeknek az ellátásához szükségesek voltak.
Tudjuk, hogy egy közbeszerzési eljárás volt kiírva ezen tevékenységnek az ellátására, de a
kiíró nem minősítette eredményesnek ezt a pályázatot.
Erre tekintettel az előterjesztés azt tartalmazza, hogy az önkormányzat 100 %-os tulajdonát
képező új Kft. keretén belül kívánja a közétkeztetési tevékenységet ellátni. A Kft.-re vonatkozó
szabályok szerint elkészült mellékletben látható az a minta, amelyek alapján az okiratot
elkészítettük, ennek sok egyéb melléklete van, amely a cégbíróság felé benyújtásra kerül, az
ennek a folyománya.
Személyi kérdések is láthatóak, Smidné Vereb Julianna az ügyvezető jelölt. A hölgy
szakmabeli, hosszú ideje közétkeztetési tevékenységgel illetve étkeztetéssel foglalkozott.
Sodexo-nál, Bosch-nál végzett tevékenységet. Testületi ülésen személyesen ott lesz és
bemutatkozik majd.
Munkaszerződését azért tartalmazza az előterjesztés, mert az ügyvezető felett a munkáltatói
jogokat a képviselő-testület gyakorolja.
Január 1-jén kezdi meg a cég a tevékenységét, a decemberben tartandó további testületi
ülésen fog majd a cégjegyzéseket követően olyan szerződéseket kötni a cég, amellyel a
tevékenységét meg tudja kezdeni. Gondolok itt a közszolgáltatási szerződésre és a
vagyonkezelési szerződésekre. A Zrt.- vel ezek megszüntetésre kerülnek december 31-ével,
ezzel a céggel pedig január 1-jétől megkötésre, utána pedig végzi a tevékenységet. Nyilván az
év végével fontos feladat lesz majd a Zrt. és a cég közötti elszámolásnak a lefolytatása.
Papp István bizottsági elnök
Annyiból örülünk, hogy végül is a sajátunkként alakult ez a cég. A másik azért nem garantált
bizonyos dolgokat.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1170/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a munkahelyi és közétkeztetési önként
vállalt
közfeladatainak ellátása céljából a jelen határozat 1. mellékletét képező alapító
okiratban foglaltak
szerint létrehozza a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt
Felelősségű
Társaságot (a továbbiakban:
Társaság). A képviselő-testület az alapító okiratot feltétel
nélkül, teljes egészében elfogadja.
A képviselő-testület a Társaság ügyvezetőjének 2013. december hó 12. napjától kezdődő
hatállyal határozatlan időtartamra Smidné Vereb Julianna (sz.: Törökszentmiklós,
1961.12.31., anyja neve: Fekete Julianna) 3013 Ecséd, Akácfa u. 54. szám alatti lakost
választja meg, a Társaság könyvvizsgálójának 2013. december hó 12. napjától 2015. év
május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 10-09-033250; adószáma: 23980989-2-10;
székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 10.; képviseli: Oláh Gábor ügyvezető; MKVK:
004062, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor könyvvizsgáló [anyja
neve: Ács Gizella; lakik: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; kamarai tagsági száma: 000081]), a
Társaság felügyelőbizottsági tagjainak pedig 2013. december hó 12. napjától 2018.
december hó 12. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg:
1./ Lisztik Lászlóné (anyja neve: Balog Anna) 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48. szám alatti lakos;
2./ Kurucz Anikó (anyja neve: Antal Csilla) 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás u. 5. 3/11. szám
alatti lakos;
3./ Ványi Lászlóné (anyja neve: Fekete Éva) 2600 Vác, Attila u. 13. szám alatti lakos;
A képviselő-testület az ügyvezető munkabérét havi bruttó: 500.000,- Ft/hó összegben, a
könyvvizsgáló évi díjazását 300.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg, a
felügyelőbizottság tagjai pedig díjazásban nem részesülnek.
Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, melyre a képviselő-testület
jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződéstervezetben foglaltakat tekinti irányadónak,
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság képviseletében az
ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja.
2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani
Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak:
- cégneve:
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
2. székhelye:
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.
– jegyzett tőke:
5.000.000,- Ft készpénz
- ügyvezető:
Smidné Vereb Julianna (sz.: Törökszentmiklós, 1961. december
31., anyja neve: Fekete Julianna) 3013 Ecséd, Akácfa utca 54.
szám alatti lakos
Főtevékenység:
Egyéb tevékenységek:

56.29 Egyéb vendéglátás
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56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
56.30 Italszolgáltatás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
3) A társaság alapításához szükséges 5.000.000,- Ft pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék
terhére 3.000.000,- Ft összegben, illetve a többlet adóbevétel terhére 2.000.000,- Ft
összegben biztosított.
4) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét arra, hogy a korlátolt felelősségű társaság alapításával és
cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzat
nevében
és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje.
Határidő: 2014. január 11. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

4. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. korlátolt
felelősségű társasággá történő átalakulásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Az előző testületi üléseken már volt téma, hogy a Zrt. szervezetileg átalakul, több tevékenység
kikerül, részben a Gazdasági Kft.-be, az előző előterjesztésben megalakuló Közétkeztetési Kft.be illetőleg a hivatal részére is bizonyos feladatok átadásra kerültek. A korábbi nagy Zrt.
tevékenységi köre a klasszikus városüzemeltetési feladatokra fog szűkülni, kevesebb dolgozói
létszámmal, kevesebb feladattal. Úgy gondolja a tulajdonos, hogy nem indokolt a Zrt. cég
formának a fenntartása, tekintettel arra, hogy egy szűkebb tevékenységi kör kevesebb
létszámmal ugyanolyan jogi személyiséggel bíró Kft. is elegendő ezen feladat ellátására. Az
átalakulás egy hosszabb folyamat. Ez az előterjesztés tartalmazza azt, hogy december 31.
fordulónappal kell majd elkészíteni a vagyonleltár, vagyonmérleg tervezeteket. Megvan a
könyvvizsgáló, aki ezt auditálni fogja, nem lehet a Zrt. könyvvizsgálója, egy független
könyvvizsgálónak kell ezt a feladatot ellátnia. Ez az úr, aki szerepel az előterjesztésben már
korábban is végezte, hiszen volt már korábban is többször cég átalakulás. Ha elkészülnek ezen
mérlegek és leltárak, akkor kell meghozni az érdemi alapítói döntést, ahol kimondjuk, hogy
elfogadjuk december 31. napjára vonatkozó időpontra ezeket az okiratokat, és utána indul a
cégbírósági eljárás. Mindaddig, amíg a cégbíróság nem jegyzi be a Kft.-t, Zrt. formájában
működik, itt nincs előtársaság. Még egy fontos dolog, hogy a Kft.-vé történő átalakulás jelent
majd egy tőke leszállítást, ami jegyzett tőkének a leszállítását jelenti, és jövőre nézve a saját
tőke, jegyzett tőke arány hosszú évekre megfelelően tud működni, abszolút törvényesen. Nem
lesz állandó feladat, hogy a saját tőke, jegyzett tőke arányt figyeljük, és megfelelő módon
pótoljuk.
A vezérigazgató úrnak volt egy előzetes jelentése, ami alapján indul, ma pedig lesz egy
felügyelőbizottsági ülés, ahol a felügyelőbizottság ezt a témát tárgyalni fogja. A testületi
anyagba már oda lesz csatolva a felügyelőbizottsági ülésről a kivonat.
Marján János bizottsági tag
Szabó Ottó úr írt egy egy oldalas levelet, ígéretet tett rá, hogy ez biztos, hogy így jó lesz. De
azért az APEH, meg a többi dolgok, amelyek zajlanak, azok mind beleszólnak ebbe.
dr. Veres András ügyvéd
Beleszólnak, sőt itt ez fontos kérdés, hogy mi elhatároztuk, hogy december 31-ei fordulónapra ez egy vélelmezett időpont -, történik meg az átalakulási vagyonmérlegek, vagyonleltárak
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elkészítése. Azért a december 31-et határoztuk meg, mert részben évzárás, illetve azt mondja a
társasági törvény, hogy az éves beszámoló felhasználható átalakulási vagyonmérlegként, tehát
nem kell duplán dolgozni a könyvvizsgálatnak.
Elkészül a vagyonmérleg, vagyonleltár tervezet, így mondja a számviteli törvény, ezt elfogadjuk
majd – gondolom én – február végén. Akkor indul meg az a folyamat, hogy közzé tesszük a
cégközlönyben, és hitelezőknek felhívést teszünk közzé. A hitelezőknek joga van esetleg
biztosítékot kérni, feltételt szabni az átalakuláshoz. Fontos, hogy akkor már, ha esetleg a Zrt.nek a pénzügyi helyzete stabilizálódik, akkor nem lesz olyan veszély, hogy esetleg az APEH
vagy egyéb hitelező plusz biztosítékot kér. Ha nem kér, akkor simán mehet az átalakulás, de ha
kér, akkor kell majd megint gondolkodnunk, hogy tudja-e Zrt. azt plusz biztosítékot nyújtani,
figyelemmel arra, hogy tőkeleszállítás is lesz. Tehát bonyolult, hosszú folyamat, 3-4 hónapos
munka lesz még ebben, de ezzel tudunk elindulni.
Első lépés, hogy az ügyvezetést fel kell hatalmazni az átalakulási vagyonmérleg, vagyonleltár
elkészítésére, auditációra, és ha ez megvan, akkor dönt majd érdemben a testület. Utána jön
majd, amit János mondott, hosszabb folyamat, az a nehezebb.
Marján János bizottsági tag
Arra gondoltam, hogy ezt egy picit meg kellene előzni, ezzel kellett volna indítani, mert ez
legalább egy fél év.
A szállítókkal elsősorban meg kellene egyezni és akkor mondhatnánk, hogy akkor induljon ez a
folyamat.
dr. Veres András ügyvéd
Az előző testületi üléseken születtek olyan határozatok, amik részben a szállítói tartozások
rendezését szolgálják. Bízunk benne, hogy ha ez a támogatás odajut a Zrt.-hez és a szállítókat
rendezi, akkor a legkritikusabbak rendeződnek, ha pedig egy-egynek lesz igénye azzal egyedi
alkut is tudunk kötni.
Szabó Ottó ügyvezető igazgató
A szállítókkal a megegyezés részben folyamatban van, másrészt a szállítói tartozások
rendezése szintén folyamatban van, köszönhetően az önkormányzati döntésnek. Azt gondolom,
hogy mire odajutunk, addigra szállítói tartozásról már nem beszélhetünk, kérdés az, hogy majd
az adóhatósággal kapcsolatosan hová jutunk, ezt nem tudjuk. Tehát én bízom benne, hogy
mire ténylegesen az átalakulás odajut, hogy kell a hitelezői hozzájárulás stb., akkor már nagyon
kevés hitelezői vagy kis tartozású hitelezőnek kell a hozzájárulása. Ahhoz a leszállított jegyzett
tőke is elégségesnek mutatkozna most.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1171/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. korlátolt felelősségű
társasággá történő átalakulásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u.
2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy elhatározza a
táraság átalakulását a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 67. § (1)-(2)
bekezdése szerint társasági formaváltással.

845

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u.
2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. az átalakulás után Korlátolt Felelősségű
Társaságként folytatja tovább a működését.
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u.
2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a jogutód
gazdasági társaság tagjává kíván válni.
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u.
2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a vagyonmérlegtervezetek fordulónapjának 2013. december 31. napját határozza meg.
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u.
2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a vagyonleltár
tervezetek fordulónapjának 2013. december 31. napját határozza meg.
6. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u.
2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a vagyonmérlegtervezetek és vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálói véleményezésével, a társaság
vagyonának az értékelésével és a táraság átalakulásának könyvvizsgálatával Szekeres
József 2100 Gödöllő, Bem József u. 18. szám alatti könyvvizsgálót (Könyvvizsgálói kamarai
száma: 001362) bízza meg, és felhatalmazza a társaság vezérigazgatóját a megbízási
szerződés megkötésére és aláírására. A megbízás díja a vagyonmérleg- vagyonleltártervezetre 250.000,-Ft + ÁFA, továbbá a végleges vagyonmérlegre és vagyonleltárra
250.000,-Ft + ÁFA.
7. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u.
2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy megbízza a
társaság vezérigazgatóját a vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó
vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb –
jogszabály által meghatározott vagy legfőbb szerv által előírt – okiratok elkészítésével
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

5. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási
megállapodásának módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Társulás

társulási

dr. Veres András ügyvéd
A Heves Megyei Kormányhivataltól kaptunk egy felhívást, miszerint álláspontja alapján a
társulási tanács működésére vonatkozó szabályokat összhangba kell még jobban hoznunk a
jogszabályi előírásokkal. A V./5. Pontban vastagon szedetten található azaz egy mondat, ami
ezt a harmonizációt tartalmazza. Jegyző asszonnyal próbáltunk a Kormányhivatallal egyeztetni,
mert álláspontunk szerint a korábbi szöveg is értelmezés alapján megfelelő volt a jogszabály
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szellemének, de jobbnak láttuk, egyszerűbbnek, ha szó szerint a törvénynek a szövegét
beemeljük az okiratba és akkor ezzel kihúztuk az egésznek a méregfogát.
Igazából ez az egy mondat, amiről szó van. Lényeg tehát az, hogy minden egyes
tagönkormányzat, akik a társulásnak a tagjai, minősített többséggel hozott döntése szükséges a
társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, vagy a társulás megszüntetéséhez.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1172/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás tagja elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára nézve teljes
egészében kötelezőnek ismeri el, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társulási
megállapodás aláírására, valamint arra, hogy Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási
Társulás Társulási Tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2013. december 19. (az okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

6. napirendi pont
Előterjesztés a Balassi B. út 3. szám alatti ingatlan bérbeadásáról a Zagyvaság
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Ez az ingatlan a Balassi Bálint út 3. a Földhivatallal szemben lévő régi Vízmű épület, melyben
Hatvan Város Önkormányzata többségi tulajdonnal rendelkezik. A Zagyvaság Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület évekkel ezelőtt értéknövelő beruházásokat hajtott végre az ingatlanon,
amit lelakott. A jövőre nézve szükséges a jogviszonyát szabályozni, hogy január 1-jétől milyen
jogviszony keretében lesz ő ott. Lehetőség van a helyi önkormányzat rendeletének 19/2011.
önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről,
elidegenítéséről vonatkozó rendelet szerint a közérdekű bérbeadás szabályainak az
alkalmazására. Tekintettel arra, hogy közfeladatokat, közhasznú feladatokat lát el az egyesület
ezért pályáztatási eljárás nélkül jogosult bérleti jogviszonyt létesíteni. Le lett folytatva az az
eljárás, amely szerint ő kérelemmel élt az üzemeltetőhöz, az üzemeltető Zrt.-hez. Az
üzemeltető Zrt. támogatta az ő bérleti jogviszonyának a létrehozását. Az előterjesztés
tartalmazza, hogy egy 30 m3 –es irodahelyiségről, mellékhelyiség használatról szól a bérlet. A
bérleti szerződés pedig tartalmazza azt, hogy egy jelképes, havi 5.000,- Ft bérleti díj fizetésére
köteles az egyesület.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1173/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére közérdekből bérbeadja a hatvani
2980 hrsz. alatti ingatlanban levő, az önkormányzat tulajdonát képező, és az egészhez
viszonyított 8467/10000-ed tulajdoni illetőségéből mintegy 30 m2 irodahelyiséget a
mellékhelyiségek használatával együtt 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal egy éves
határozott időtartamra.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági
Városfejlesztési Iroda útján

és

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az
ügyvezető vezető tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja,
jegyzett tőkéjének emelése, valamint társasági szerződésének a módosítása
tárgyában
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Az előterjesztés több témáról szól. Részben cégbírósági kérdés, részben belső működési
kérdéseket tartalmaz. Vastagon szedve, római számokkal látható az előterjesztésben, hogy mik
azok a pontok, amelyek a társaságnak a társasági szerződését módosítják, ezeket most nem
mondanám el egyenként. Egy a lényeg, akkor tudunk taggyűlést tartani, ha valamennyi
önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja ezen előterjesztést és a polgármestert
felhatalmazza arra, hogy a későbbiekben összehívandó taggyűlésen szavazati jogát
gyakorolhassa.
Itt változik a cégnek a székhelye, technikai ok miatt indokolt a Szepes Bála utcából áttennünk a
Tarjáni út 3-ra.
Felügyelőbizottsági tag lemondott, új FB tagot kell választani.
Decsi úrnak megszűnt a Zrt.-ben a munkaviszonya, ami korábban alapjogviszony volt, ez lesz a
továbbiakban a főfoglalkozású jogviszonya, tartalmazza az előterjesztés a munkaszerződősét.
Jegyzett tőkeemelés, esetleg a működéssel kapcsolatban ez egy fontos kérdés, hogy két
település, illetve több település is érdeklődött, de hát itt elég nehezen fogalmazódott meg, hogy
valójában ki akar a társaság tagjává válni. Itt kikristályosodott az, hogy Lőrinci és
Gyöngyöshalász lesz az a két település, akik 100.000,- Ft értékű törzstőke emelés keretében
válnak majd a cég tagjaivá. Ez változtatja a jegyzett tőkét, de volt egy olyan alapdöntése a két
fő tulajdonosnak Hatvannak és Jászfényszarunak, hogy amikor újabb tőkeemelések történnek,
akkor ők hozzáigazítják a meglévő törzsbetéteiknek az összegét az induláskor meghatározott
szavazati arányhoz. Ezért tartalmazza az előterjesztés azt, hogy Lőrinci és Gyöngyöshalász
100-100 ezer forinttal emeli a tőkét, Hatvan 1 millió 300 ezer forinttal, Jászfényszaru pedig 1
millió forinttal. Így marad meg a jegyzett tőkének az a szerkezete, ami az induláskori
megállapodás volt. Hatvan és Jászfényszaru a két tulajdonos.
Ez az előterjesztés az előfeltétele annak, hogy a későbbiekben, miután minden
tagönkormányzatnak meglesz a testületi ülése, az ügyvezető össze tudja hívni azt a taggyűlést
– terveink szerint ez január elejére várható -, ahol meghozzuk azokat a cégjogi határozatokat,
ezek birtokában, ami alapján elindulhat a cégbírósági eljárás.
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Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 6 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1174/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az ügyvezető vezető
tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése,
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos
tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a társaság
székhelyének áthelyezéséről szóló javaslatot akként, hogy a táraság új székhelye 3000 Hatvan,
Tarján út 3. szám alá legyen áthelyezve, illetőleg a korábbi székhely megszüntetésre kerüljön,
ezzel egyidejűleg a telephelyként a cégjegyzékbe bejegyzett 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. szám
alatti telephely a társasági szerződésből törlésre kerüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság
taggyűlésének soron következő ülésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette
és nevében a tagsági jogokat a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1175/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az ügyvezető vezető
tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése,
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos
tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja elfogadni dr. Aladics
László felügyelőbizottsági tag tisztségről való lemondását és igennel szavaz Zsámboki Sándor
5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos felügyelőbizottsági taggá történő
megválasztására a társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától 2014. május 31. napjáig
tartó határozott időtartamra akként, hogy a felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen,
ellenszolgáltatás nélkül látja el.
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság
taggyűlésének soron következő ülésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette
és nevében a tagsági jogokat a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1176/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az ügyvezető vezető
tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése,
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos
tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával támogatja a
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Decsi Ferenccel megkötött megbízási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság
taggyűlésének soron következő ülésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette
és nevében a tagsági jogokat a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. A
képviselő-testület továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzat,
mint tag nevében megbízási jogviszonyt megszüntető okiratot aláírja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1177/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az ügyvezető vezető
tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése,
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos
tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával támogatja
Decsi Ferenc ügyvezetővel jelen határozat melléklete szerinti tartalommal létrejövő
munkaszerződése megkötését. A munkavállaló munkaviszonya határozatlan időtartamra jön
létre. A munkavállaló munkabére havi bruttó 550.000,-Ft, azaz Ötszázötvenezer forint.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság
taggyűlésének soron következő ülésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette
és nevében a tagsági jogokat a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. A
képviselő-testület továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzat,
mint tag nevében Decsi Ferenc munkaszerződését aláírja.
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Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1178/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az ügyvezető vezető
tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése,
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaságban 11.700.000,-Ft, azaz Tizenegymillió-hétszázezer
forint névértékű
törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja akként dönt, hogy felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén
igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 2.500.000,-Ft,
azaz Kettőmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az
alábbiak szerint:
A felemelt üzletrészre vonatkozóan az alábbi tagok kívánnak elsőbbségi jogukkal élni és
a tőkeemelésben részt venni, a többi tag a tőkeemelésben részt venni nem kíván:
Hatvan Város Önkormányzata – képviseli: Szabó Zsolt polgármester, székhelye: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2..; 1.300.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint összeg
erejéig,
Jászfényszaru Város Önkormányzata – képviseli: Győriné Dr. Czeglédi Márta
polgármester, székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1..; 1.000.000,- Ft, azaz
Egymillió forint összeg erejéig,
2. A többi felemelt 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi
jogok gyakorlására a Gt. 156. § (1) bekezdésére is tekintettel Hatvan Város
Önkormányzata elsőbbségi jogával nem kíván élni.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a társaság a tőkeemelés során a
taggyűlés által kijelölt alábbi személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás
szolgáltatására a tagok elsőbbségi jogával nem érintett 200.000,-Ft törzsbetéthez
igazodó rész vonatkozásában:
Lőrinci Város Önkormányzatát – képviseli: Víg Zoltán polgármester, székhelye: 3021
Lőrinci, Szabadság tér 26. – 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatát – képviseli: Szabó Ferenc polgármester,
székhelye: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. – 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint
erejéig
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja a nonprofit Kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
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Korlátolt Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 2.500.000,- Ft
hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik.

pénzbeli

A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére
bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat
üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja nyilatkozza, hogy az új törzsbetétek vonatkozásában elsőbbségi jogát
kívánja gyakorolni 1.300.000,-Ft összeg erejéig.
Hatvan Város Önkormányzata jelen képviselő-testület határozat keretében nyilatkozza,
hogy, hogy az új 1.300.00,-Ft értékű törzsbetétet meg akarja szerezni.
5. A képviselő-testület fentieken túlmenően nyilatkozza, hogy Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság társasági szerződését a megemelt törzsbetétje tekintetében teljeskörűen
megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerik el.

6. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a felemelt
törzstőkét készpénz befizetéssel kívánják fedezni, vállalja, hogy az a – fent
meghatározottak szerint – a cég bankszámlájára legkésőbb a tőkeemelést elhatározó
taggyűlés napjától számított 20 naptári napon belül átutalás útján befizetik.
7. A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
22.500.000,-Ft, azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer forint összegű törzstőkéje
25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint összeg lesz.
8. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan Város Önkormányzata, Jászfényszaru Város
Önkormányzata, Lőrinci Város Önkormányzata és Gyöngyöshalász Község
Önkormányzata készpénz rendelkezésre bocsátásával fedezzék a cég felemelt
törzstőkéjét.
9. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társasági szerződést
módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges
cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő megtartandó
taggyűlésén igennel szavazzon társasági szerződés módosítására és a társasági
szerződést módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás
során szükséges egyéb okiratokat aláírja.
10. A jegyzett tőke emelés pénzügyi forrását a képviselő-testület a felhalmozási hitel terhére
biztosítja.
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Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1179/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az ügyvezető vezető
tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése,
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos
tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával támogatja a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását a jelen határozat mellékletét
képező társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint.
Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges cégbírósági változásbejegyzési
eljárásban szükséges okiratok aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

8. napirendi pont
Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
Kötelező határozatba foglalni, hogy a képviselő-testület a következő évben milyen időszakban,
milyen napirendekkel kíván ülésezni. Amik a 3 év működési tapasztalata alapján jónak
bizonyultak azok beépítésre kerültek, tehát, hogy mikor aktuális egy-egy beszámolót behozni,
illetőleg mikorra tudunk velük teljes bizonyossággal elkészülni. Ami eltérés az előző évekhez
képest, hogy júliusra és augusztusra nincs tervezve ülés, illetve a szeptemberi ülést az
előrelátható önkormányzati választások miatt két héttel előbbre hoztuk. Tehát az augusztus
végi és az október végi közé terveztünk szeptember 11-ére egy képviselő-testületi ülést.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1180/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján a 2014. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja
bizottságait, hogy a 2014. évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek
figyelembevételével fogadják el.
Határidő: 2013. december 21. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

9. napirendi pont
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési
megállapodásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Támogatást kap a Dali 1 millió forint értékben.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1181/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a
közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján
egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2014.
január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves
támogatással járul hozzá, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen
határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. december 31. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

10. napirendi pont
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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dr. Szikszai Márta jegyző
Itt elsősorban a szociális ellátások szabályozása módosult központ szinten, és ez alapján
módosítottuk a szociális, illetve helyi gyermekvédelmi rendeletet, és itt a hatásköröknél, illetve a
segélyek elnevezésénél történt változás, amit át kell vezetni az SZMSZ-ben is.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt a rendeletmódosítást
szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1182/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
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 javasolja a képviselő-testületnek.

11. napirendi pont
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára
történő 2014. évi albérletbe adásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Tételesen fel van sorolva, hogy mennyi pénzzel járulunk hozzá a gyerekek úszásoktatásához.
Akkor lesz jó, ha elkészül a tanuszoda.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1183/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 2014.
évi albérletbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található
Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá
mint a városi óvodák fenntartója és általános iskolák működtetője egyetért azzal, hogy a
Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) intézményi úszásoktatás céljára,
a korábban megkötött bérleti szerződéseket érvényben tartva albérletbe adja a hatvani
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önkormányzati fenntartású óvodák és az önkormányzat által működtetett általános iskolák,
valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében
az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.)
részére.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 1-től 2014. december 31-ig
biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint
mindösszesen 23.287.500,-Ft+ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.875.000,-Ft az
önkormányzat költségvetésében átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső
20.412.500,- Ft+ ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként
2.300.000,-Ft+ÁFA a 2014. évi költségvetés terhére.
Határidő: 1.) 2013. december 31. (az albérleti szerződések aktualizálására)
2.) 2014. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor)
Felelős: 1.) a köznevelési intézmények vezetői
2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.
1184/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 2014.
évi albérletbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani
óvodák, az önkormányzat által működtetett Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési
megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely:
3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig biztosítja az
úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezetét, azaz a jelen határozat
melléklete szerint mindösszesen 1.854.000,- Ft + ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati
fenntartású óvodák költségvetésébe átcsoportosításra kerül 504.000,- Ft+ ÁFA, a Szent István
Általános Iskolára eső 936.000,- Ft+ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre,
valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott
pénzeszközként 414.000,- Ft+ÁFA a 2014. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2013. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.

12. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által
fizetendő bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az elkövetkezendő évnre vonatkozó bérleti díj meghatározása.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 12 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1185/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 349-359/2013. (V.
30.) számú határozatait.
Határidő: 2013. december 13.
Felelős: a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. útján
1186/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
Varga József Hatvan, Nagygombos Major 28. szám alatti lakos által bérelt hatvani 0531/2 hrsz.ú, A 00451/2. számú Hatvan, Nagygombos Major 28. szám alatti komfort nélküli 23 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 75,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat állapít meg.
Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1187/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
Takács Dezső Hatvan, Nagygombos Major 27/A. szám alatti lakos által bérelt hatvani 0531/2
hrsz.-ú, A 00451/3. számú Hatvan, Nagygombos Major 27/A. szám alatti komfortos 98 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat, valamint a 80 m2 alapterületű garázsra 26.400,- Ft/hó bérleti díjat állapít meg.
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Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1188/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
Király Lászlóné Hatvan, Nagygombos Major 25. szám alatti lakos által bérelt hatvani 0531/2
hrsz.-ú, A 00452/1. számú Hatvan, Nagygombos Major 25. szám alatti komfortos 76 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat állapít meg.
Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1189/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
Melykó Istvánné Hatvan, Nagygombos Major 26. szám alatti lakos által bérelt hatvani 0531/2
hrsz.-ú, A 00452/2. számú Hatvan, Nagygombos Major 26. szám alatti komfortos 77 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat állapít meg, valamint a 18 m2 alapterületű garázsra 5.940,- Ft/hó bérleti díjat
állapít meg.
Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1190/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
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Melykó Judit Hatvan, Nagygombos Major 27. szám alatti lakos által bérelt hatvani 0531/2
hrsz.-ú, A 00452/3. számú Hatvan, Nagygombos Major 27. szám alatti komfortos 75 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat állapít meg.
Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1191/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
Ambrúzs Józsefné Hatvan, Nagygombos Major 15. szám alatti lakos által bérelt hatvani 0531/2
hrsz.-ú, A 00453/1. számú Hatvan, Nagygombos Major 15. szám alatti komfort nélküli 56 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 75,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat állapít meg.
Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1192/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
Ifj. Tóth József Hatvan, Nagygombos Major 21. szám alatti lakos által bérelt hatvani 0531/2
hrsz.-ú, A 00453/5. számú Hatvan, Nagygombos Major 21. szám alatti komfortos 50 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat állapít meg.
Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1193/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
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bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
Kosztovics Józsefné Hatvan, Nagygombos Major 22. szám alatti lakos által bérelt hatvani
0531/2 hrsz.-ú, A 00453/6. számú Hatvan, Nagygombos Major 22. szám alatti komfortos 66 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat állapít meg.
Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1194/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
Bonderenkó Lászlóné Hatvan, Nagygombos Major 23. szám alatti lakos által bérelt hatvani
0531/2 hrsz.-ú, A 00453/7. számú Hatvan, Nagygombos Major 23. szám alatti komfortos 57 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat állapít meg.
Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1195/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
Mircsevné Koczka Valéria Hatvan, Nagygombos Major 24. szám alatti lakos által bérelt hatvani
0531/2 hrsz.-ú, A 00453/8. számú Hatvan, Nagygombos Major 24. szám alatti komfortos 97 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat állapít meg.
Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1196/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői által fizetendő
bérleti díj, valamint garázs használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)
bekezdése és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §-a és 7. melléklete alapján
Balogh József Hatvan, Nagygombos Major 1. szám alatti lakos által bérelt hatvani 0531/2
hrsz.-ú, A 00455/1. számú Hatvan, Nagygombos Major 1. szám alatti komfortos 90 m2
alapterületű lakásra 2013. január 1-jétől 200,- Ft/m2/hó bérleti díjat és külön számlázandó
közüzemi díjat állapít meg.
Határidő: 2013. december 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13. napirendi pont
Előterjesztés a csatorna beruházás I-II. üteme műszaki hibáinak javításával
kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Plusz 1 millió forintot kell biztosítanunk az előző kivitelező hibáinak a kijavítására.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1197/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a csatorna beruházás I-II. üteme műszaki hibáinak javításával kapcsolatos
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csatorna beruházás I-II. üteme során az
ERRO '96 Kft. tevékenysége során keletkezett lakosságot érintő műszaki hibák javításához
1.000.000,- Ft keretösszeget biztosít.
A pénzügyi forrás az érdekeltségi hozzájárulások többletbevétele terhére biztosított.
Határidő: 2013. december 31. (árajánlatok beérkezése a javításokra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14. napirendi pont
Előterjesztés a regionális hulladékkezelő központ területét alkotó szántók
művelésből történő végleges kivonásához szükséges földvédelmi járulék
megfizetéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Hulladéklerakós, rekultivációs terület megváltásáról van szó.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1198/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a regionális hulladékkezelő központ területét alkotó szántók művelésből történő
végleges kivonásához szükséges földvédelmi járulék megfizetéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a hatvani 058/18 helyrajzi számú,
szántó művelési ágú, 2 ha 3159 m2 nagyságú és a hatvani 058/19 helyrajzi számú, szántó
művelési ágú, 5 ha 1948 m2 nagyságú ingatlan teljes területének, valamint a hatvani 058/21
helyrajzi számú ingatlan a) szántó művelési ágú, 1 ha 9999 m2 nagyságú alrészletének a
Hatvan központú regionális hulladékkezelő központ kialakításához szükséges végleges
művelésből történő kivonásért fizetendő 3.616.350,-Ft földvédelmi járulék megfizetésével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a végleges művelésből
történő kivonásért fizetendő 3.616.350,-Ft földvédelmi járulék megfizetésé érdekében
valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye.
A képviselő-testület a pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletében az
általános tartalék költséghely terhére biztosítja.
Határidő: 2014. január 31. (földvédelmi járulék megfizetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés a regionális hulladékkezelő központ kialakításához és a kapcsolódó
közútfejlesztés megvalósításához szükséges csereerdősítésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1199/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a regionális hulladékkezelő központ kialakításához és a kapcsolódó
közútfejlesztés megvalósításához szükséges csereerdősítésről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú,
hatvani 0510/9 helyrajzi számú, 8407 m2 nagyságú ingatlan, 7144 m2 nagyságú, 6-os minőségi
osztályú, szántó művelési ágú a) alrészletén elvégzésre kerülő, a hatvani 054/6 helyrajzi számú
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ingatlan 4857 m2 nagyságú részének művelésből történő kivonásához kapcsolódó gazdasági
rendeltetésű, vágásos üzemmódú csereerdősítés megvalósításához szükséges erdőtelepítésikivitelezési terv jóváhagyási eljárást.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az erdőtelepítés
megvalósításához a 0510/9 helyrajzi számú ingatlan, 7144 m2 nagyságú, 6-os minőségi
osztályú, szántó művelési ágú a) alrészletére vonatkozó erdőtelepítési-kivitelezési terv
engedélyezése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye.
Határidő: 2014. január 31. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1200/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a regionális hulladékkezelő központ kialakításához és a kapcsolódó
közútfejlesztés megvalósításához szükséges csereerdősítésről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0510/9 helyrajzi számú, 8407 m2
nagyságú ingatlan, 7144 m2 nagyságú, 6-os minőségi osztályú, szántó művelési ágú a)
alrészlete erdőtelepítési-kivitelezési tervének elkészítésével a FORESTER Bt.-t (székhely: 3348
Szilvásvárad, Park u. 25.) bízza meg bruttó 61.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és
-gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 20. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

16. napirendi pont
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

bérlakások

és

szivattyúházak

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1201/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti
rendszerbe történő bekapcsolásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és
szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával Szűcs János egyéni
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Traktor út 6.) bízza meg bruttó 1.219.665,-Ft keretösszegig,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan város 2014.
évi költségvetésébe betervezésre kerül.
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Határidő: 2013. december 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

17. napirendi pont
Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1202/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) 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 679/2013. (IX. 26.) számú határozata alapján
indult, „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőnek az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051
Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) 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 16,55.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
2.) 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 679/2013. (IX. 26.) számú határozata alapján
indult, „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi
közbeszerzési eljárás második helyezett ajánlattevőjének az MVM Partner ZRt. (1031
Budapest, Szentendrei út 207-209.) 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 második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot, azaz 16,79.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. december 12. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

18. napirendi pont
Előterjesztés „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút hatvani szakaszának kiépítése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1203/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 478/2013. (VI. 27.) számú határozatában „Kiemelt turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút hatvani
szakaszának kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke
u. 150.) 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 165.828.439.-Ft
+ ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. december 10. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19. napirendi pont
Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” tárgyában indított
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Volt egy pályázónk, aki pályázott erre, de a pályázat érvénytelen volt. Nem tudta teljesíteni a
tenderben kiírtakat.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1204/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva,
mint a képviselő-testület 566/2013. (VIII. 29.) számú határozatában „Közétkeztetési szolgáltatás
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a
Menzaminta Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 1-5.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő
ajánlata nem felel meg teljes mértékben az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek.
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Határidő: 2013. december 12. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1205/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva,
mint a képviselő-testület 566/2013. (VIII. 29.) számú határozatában „Közétkeztetési szolgáltatás
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a tárgyi
közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek minősül,
tekintettel arra, hogy az eljárás során kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
Határidő: 2013. december 12. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20. napirendi pont
Előterjesztés „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezéséhez
kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Pótmunka van.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1206/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 750/2013. (X. 31.) számú határozatában „A Kossuth tér déli része környezetrendezési
kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a
ZÖFE Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszakiszakmai 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 9.842.500.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. december 10. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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21. napirendi pont
Előterjesztés „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz
kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1207/2014. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 751/2013. (X. 31.) számú határozatában „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási
munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Calyisto
Ingatlanforgalmazó Kft. (1132 Budapest, Kádár u. 9-11. 8. em. 94.) 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 2.755.906.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. december 10. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22. napirendi pont
Előterjesztés „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút boldogi szakaszának kiépítése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1208/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 814/2013. (XI. 13.) számú határozatában „Kiemelt turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút boldogi
szakaszának kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Tief Terra Építőipari Szolgáltató Kft. (2750
Nagykőrös, Széchenyi tér 1.) 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)
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bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot, azaz 134.363.900.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. december 10. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

23. napirendi pont
Előterjesztés a „Thurzó utca átalakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással
összefüggésben meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1209/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Thurzó utca átalakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben
meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 477/2013. (VI. 27.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Thurzó utca átalakítása” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A
beszerzés nettó becsült értéke 38.036.632.-Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Thurzó utca átalakítása” elnevezésű,
38.036.632.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot
választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. képviselője.”
Határidő: 2013. december 12. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

24. napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázattal kapcsolatban
meghozandó döntésről
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(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1210/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében
eljárva a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázat
keretén belül az aerobic foglalkozások megtartásával a Pulzus Sport Egyesületet (székhely:
3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 34.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
bízza meg 200.000,- Ft összegben. A díj nem tartalmaz ÁFA-t, mivel a tevékenység ÁFAmentes. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2014. január 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

25. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1211/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Robert Bosch úton
az 1. számú melléklet szerinti forgalmi rend kerüljön kialakítására (40 km/h-s
sebességkorlátozás bevezetése, panoráma tükör elhelyezése, burkolati jelek felfestése,
rázóborda kialakítása).
Határidő: azonnal (árajánlatok bekérésére és megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1212/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Turul utcában és
Kopja utcában egyirányú forgalmi rend kerüljön kialakításra.
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Határidő: azonnal (kitáblázás megrendelésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1213/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Kisfaludy utcának
a Tabán út és Zrínyi utca közötti szakaszán 30 km/h-s sebességkorlátozás kerüljön
bevezetésre, valamint közvetlenül az út szegélye mellett lévő közvilágítási oszlopok mindkét
oldalára piros-fehér ferde sávozású terelőtáblák kihelyezése szükséges.
Határidő: azonnal (kitáblázás megrendelésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

26. napirendi pont
Előterjesztés a 941/2013. (X. 11.) sz. és az 1138/2013. (XI. 26.) sz. bizottsági
határozatok módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1214/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 941/2013. (XI. 11.) számú határozatát annyiban módosítja, hogy a vállalkozó
megnevezése Dietőr Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-ről (székhely: 2120 Dunakeszi,
Széchenyi u. 72.) Dietőr Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-re (székhely: 2120 Dunakeszi,
Széchenyi u. 72.) változik.
Határidő: 2013. december 19. (módosító okirat aláírására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
1215/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 1138/2013. (XI. 26.) számú határozatát annyiban módosítja, hogy a vállalkozó
megnevezése Dietőr Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-ről (székhely: 2120 Dunakeszi,
Széchenyi u. 72.) Dietőr Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-re (székhely: 2120 Dunakeszi,
Széchenyi u. 72.) változik.
Határidő: 2013. december 19. (módosító okirat aláírására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
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27. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Árajánlatok kerültek bekérésre.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1216/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 2.176.052,- Ft összegben az
önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor Kálmán utca 3. 4/1. szám alatti lakás részleges
felújításával.
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

28. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Viola utca bejáró felújításáról szóló 640/2013. (VI. 26.) sz.
bizottsági határozat módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Megváltozott a cég neve, BARNIBAU Kft. lett a Hordós-Bau Kft.-ből.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1217/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 642/2013. (VI. 26.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a „Hordós BauÉp Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Szabadság u. 68.)” szövegrész helyébe a „BARNIBAU-Építő
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) „ szövegrészt lépteti.
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Határidő: 2013. december 11.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági
Városfejlesztési Iroda útján

és

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

29. napirendi pont
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő
felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

képviselői

keretének

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1218/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Eötvös 2-4. számú ingatlanok előtti járda
felújításával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16. hrsz.) bízza meg bruttó
77.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Tarsoly Imre önkormányzati
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1219/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kastélykert út páros oldali járda egy
szakaszának felújításával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16. hrsz.)
bízza meg bruttó 500.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Tarsoly Imre önkormányzati
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

történő

a

Műszaki

és

30. napirendi pont
fakivágásokról
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Papp István bizottsági elnök
Mennyi fánk van most körülbelül? Most hogy minden ki lesz vágva.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Nem lett minden kivágva még, amit behoztunk bizottságra. Sokkal többet hozunk be, mint amit
ki tudnak vágni.
Papp István bizottsági elnök
De előbb-utóbb megtörténik.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen. Gyorsabban hozzuk be a kérelmeket.
Papp István bizottsági elnök
Mindenkinek tűzifa kellene.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1220/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 2702/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Bástya
utcai közterületen lévő 6 db fa, valamint bodzabokor kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a
növények cserjék beültetésével kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2014. január 6. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1221/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 5227/1 hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Kossuth
tér D-i térrészén lévő 1 db balesetveszélyes gesztenyefa kivágásához
Határidő: 2014. január 6. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

31. napirendi pont
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Műszaki

és

873

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
1222/2013. (XII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi
támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján

életkezdési

Nagy Bálint és Bajó Dorottya gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 80.000,- Ft – azaz
Nyolcvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő
„babakötvény” előirányzat terhére.
Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 45 perckor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f

LESTYÁN BALÁZS
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

