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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Bagi Miklós
Marján János

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag

Kondek Zsolt

képviselő, állandó meghívott

Mikó János bizottsági tag és Lestyán Balázs bizottsági tag igazoltan marad távol.
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
dr. Veres András
Gál Erzsébet
Bánkutiné Katona Mária
dr. Szabó Ildikó
Márkus Sándor
Rékasi Éva
Vörös József
Gulyás Katalin
Tuzáné Füzér Judit
Szabó Ottó
Decsi Ferenc

Nagy Ferenc

Siraky-Nagy Péter
Semperger Katalin

Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
ügyvéd
politikai főtanácsadó
gazdálkodási irodavezető
hatósági irodavezető
műszaki osztályvezető
számviteli, vagyonnyilvántartási és kezelési osztályvezető
gondnoksági osztályvezető
városi főkertész
pályázati ügyintéző
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
vezérigazgató
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető
igazgató
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető
igazgató
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgató
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
intézményvezető
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
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jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Marján János legyen. Kérte a bizottságot, hogy
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Marján János bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl 53.
pontkén a bizottság vegye fel napirendjei közé az „a Hatvani Rendőrkapitányság
támogatásáról” 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:
1076/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. november 26-i nyílt ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztásról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének munkaszerződéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére 10.000.000,Ft összegű támogatás biztosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásról,
valamint jegyzett tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság
részére 100.000.000,-Ft összegű tőketartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön
biztosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Nonprofit

Közhasznú

Zrt.
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7. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és
működési szabályzatának és üzleti tervének a módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére
támogatás biztosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre megkötött
üzemben tartási szerződés megszüntetése, illetőleg megkötése tárgyában
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. részére támogatás biztosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat adminisztratív
feladatainak, iratkezelésének és követeléseinek a kezelése tárgyában megkötendő
megbízási szerződés megbízási díjának viseléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár és a Grassalkovich Művelődési Ház
álláshelyeinek módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Tájékoztató Hatvan város 2014. évi fásítási tervéről
(Tájékoztató – TUDOMÁSULVÉTEL)
14. Előterjesztés a Vasútállomás téli síkosság és hó mentesítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Természettudományos
Laboratóriuma riasztó rendszerének kiépítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
16. Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi
költségvetésének elfogadásáról
(TÁJÉKOZTATÓ - TUDOMÁSULVÉTEL)
17. Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. I-III.
negyedéves költségvetésének teljesítéséről
(TÁJÉKOZTATÓ - TUDOMÁSULVÉTEL)
18. Tájékoztató a 2013. évi ebösszeírásról
(TÁJÉKOZTATÓ - TUDOMÁSULVÉTEL)
19. Előterjesztés a közterületi használati díjak felülvizsgálatáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú üzletrész átruházásáról
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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22. Előterjesztés az ivóvízellátáshoz kapcsolódó fejlesztési ajánlat elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés víziközmű szolgáltatással kapcsolatos egyes képviselő-testületi
határozatok hatályon kívül helyezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett található ingatlan
megvásárlásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti társasházban megvalósuló
beruházáshoz kapcsolódó tulajdonosi döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Beszámoló a 2013. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz
kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés
„A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű
pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
34. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok
Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázattal
kapcsolatban létrejött szerződés módosításról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés a „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó szerződésmódosításokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

-
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36. Előterjesztés a „Műfüves pálya építése a Bajza József Gimnázium
Szakközépiskolában” tárgyú pályázathoz kapcsolódó határozat módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

és

37. Előterjesztés a „Gyalogoshíd és a város felé való kapcsolódó lecsatlakozás
kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással
összefüggésben meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
38. Előterjesztés a „Lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark kivitelezési
munkáinak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben
meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
39. Előterjesztés „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút hatvani szakaszának kiépítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
40. Előterjesztés a „Közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyában indított
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
41. Előterjesztés a ”Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz
kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
42. Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani késtérségben”
című pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
43. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok
Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázattal
kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
44. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális
bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

fejlesztése

–

45. Előterjesztés a csapadékvíz elvezetési rendszer egyes elemeinek javításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
46. Előterjesztés KRESZ tükör megrendeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
47. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások gázkazán cseréjéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
48. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtárban elvégzendő
tartószerkezeti megerősítési munkákról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
49. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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50. Előterjesztés Lestyán Balázs és Tarsoly Imre önkormányzati képviselők képviselői
kereteinek felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
51. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és
fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

közterületeken történő

52. Előterjesztés a Szent István Általános Iskola táncterem kialakítási munkáinak az I.
üteméről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
53. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Határidő: 2013. november 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Annyi kiegészítést szeretnék hozzátenni, hogy maga az előterjesztés a közreműködő szervezet
által meghatározott követelményeknek megfelelően készült, amely előírta a társulási
megállapodásnak a módosítását. Az előterjesztés tartalmazza azokat a pontokat, amelyek
érintik a meglevő hatályos szerződés szövegét. A ma reggeli legfrissebb információim szerint a
közreműködő szervezet szeretne még további módosításokat is eszközölni a társulási
megállapodás szövegén, amit azonban e bizottsági ülés időpontjáig részünkre még nem közölt.
Tehát, amit elkészítettünk előterjesztést ez a mai tudásunk szerint illetve a megkapott útmutatás
szerint készült. A bizottság áttekinti, tetszenek róla határozatot hozni, de van egy olyan
gondolatom, hogy ez nem a végső állapot, merthogy amit megkapunk esetleg írásban
szempontokat, azokat figyelembe kell vennünk, és ismételten át kell dolgoznunk az okiratnak a
tartalmát. Én úgy gondolom, hogy tegnap megtárgyalta a jogi bizottság, megtárgyalja pénzügyi
bizottság, de a végső forma még nem ez. Álláspontom szerint a decemberi rendes testületi
ülésre tudjuk majd elkészíteni az új követelményeket is magába foglaló okiratnak a tartalmát.
Ezek nem olyan jellegű változások, amely az egész társulásnak a létét, hanem pályázatnak az
egyes specifikus követelményeihez való igazítást jelenti, amelyek néha a közreműködő
szervezet álláspontja szerint változnak. Annak érdekében, hogy sikeres legyen a társulásnak a
pályázaton való részvétele, ezt meg kell mindig tennünk.
Marján János bizottsági tag
Ezt célszerű nekünk most tárgyalni?
dr. Veres András ügyvéd
A meglévőt esetleg, akár egy tudomásulvétel erejéig is, de úgy gondolom, hogy amennyiben
megtudjuk az új szempontokat, akkor ismételten be fogjuk hozni. Jegyző asszonnyal történt
egyeztetés alapján – polgármester úrral még nem tudtunk erről egyeztetni ma reggel, mert
nincsen bent -, de az lesz majd a javaslat talán a testületi ülésen, hogy habár megtárgyalta két
bizottság, érdemben ne hozzon róla a testület most határozatot, mert hogy ismételten kell majd
módosítanunk.
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Papp István bizottsági elnök
Ami most meg van akkor ezt meg kell szavazni és majd úgyis módosul. Ne hátráltassuk a
menetét.
Marján János bizottsági tag
De ha a testület nem szavaz erről?
dr. Veres András ügyvéd
Ez még csak egy feltételezés, jegyző asszonnyal egyeztettünk.
dr. Szikszai Márta jegyző
Ha a közreműködő szervezet azt mondja, hogy ez így jó, akkor bemegy testület elé. Ez még
nincs kimondva.
dr. Veres András ügyvéd
A lehetőség, hogy elfogadjuk ezt is és ezt módosítjuk majd a decemberi ülésen, vagy a mostani
iránymutatást, amit a mai napig még nem írtak le, azt is figyelembe véve ezt nem tárgyalja a
testület és azzal egybedolgozva fogjuk két hét múlva tárgyalni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1077/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete jelen határozatával akként dönt, hogy
elfogadja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulásnak a társulás költségvetésének, beszámolóinak elfogadása és a KEOP 1.1.1-B és
KEOP 1.1.1-C pályázatok vonatkozásában szükséges döntések tekintetében módosított, illetve
a társulási megállapodás függelékekkel kibővített, jelen határozat mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét.
A képviselő-testület a módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a Hatvan
város polgármesterét.
Határidő: 2013. december 2. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Jogszabály szerint kötelező a nonprofit közhasznú szervezeteknél a felügyelőbizottságnak a
megléte, ennek megfelelően felkérték a korábban felügyelőbizottsági tisztséget ellátó
személyeket ezen feladatnak az ellátására, erről szól az előterjesztés. A határozatnak a
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meghozatalát követően 30 napon belül a cégbíróságon cégjegyzéki adatként be kell
jelentenünk a meghosszabbítást.
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:
1078/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése továbbá a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésesének k) pontja
alapján a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 2013. november
28. napjától 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket
választja meg:
1./ Tompa Z. Mihály (anyja neve: Szamos Erzsébet) 3000 Hatvan, Kertész u. 115. szám alatti
lakos,
2./ Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (anyja neve: Petővári Margit) 3000 Hatvan,
Tizeshonvéd u. 9. szám alatti lakos, és
3./ Tóth Zsolt Ágoston (anyja neve: Vásárhelyi Katalin) 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11. szám
alatti lakos
A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el.
Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1079/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító
okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb
okiratok aláírására.
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Határidő: 2013. december 28. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének munkaszerződéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A társaság megalakításakor döntött a testület az ügyvezető jogviszonyáról. Tekintettel arra,
hogy az alapító hatáskörébe tartozik az ügyvezetőnek a megválasztása, jogviszonyának
meghatározása, díjazásáról szóló döntés, az akkori döntés alapján a testület megbízási
jogviszonyt és havi 50.000 Ft-os megbízási díjat állapított meg az ügyvezetőnek.
Az üzemeltető Kft.-ben megnövekedtek a napi feladatok, nem látható el megbízási
jogviszonyban, alkalomszerűen a tevékenység, ezért indokolt egyéb munkaszerződés keretébe
foglalni az ügyvezető feladatait, ezt tartalmazza az előterjesztés melléklete. A díjazás
tekintetében pedig bruttó 250 ezer forint havi munkabért állapít meg az alapító az ügyvezető
vonatkozásában. Természetesen a megbízási jogviszony megszüntetésével, melynek helyébe
a munkaviszony lép.
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:
1080/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető
Kft. ügyvezetőjének munkaszerződéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója úgy dönt, hogy a társaság jelen határozat melléklete
szerinti közös megegyezéssel megszünteti Siraky-Nagy Péter ügyvezetői tisztsége
vonatkozásában megkötött megbízási szerződését, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a megbízási szerződést megszüntető okirat aláírására.
Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1081/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető
Kft. ügyvezetőjének munkaszerződéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója úgy dönt, hogy a társaság a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény 22.§ 2) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján
munkaszerződést köt Siraky-Nagy Péter 3000 Hatvan, Kodály Zoltán u. 6/a. szám alatti lakossal
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.
ügyvezetői tisztségből eredő feladatainak az ellátására 2013. december 1. napjától számított
határozatlan időtartamra havi bruttó 250.000,-Ft munkabérért. Hatvan Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza Hatva város polgármesterét a határozat mellékletét képező,
Siraky-Nagy Péterrel megkötendő munkaszerződés aláírására.
Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

4. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére 10.000.000,-Ft
összegű támogatás biztosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A társaság jegyzett tőkéje jelenleg nem biztosítja a hatályba lépő új Polgári törvénykönyvben
meghatározott jegyzett tőke minimumot. Tekintettel arra, hogy hozzányúltunk most az alapító
okirat rendelkezéseihez, indokolt már olyan szintre emelni a jegyzett tőkét, hogy a
későbbiekben már ezt ne kelljen változtatni, megfeleljen majd a 2014. március 15-én hatályba
lépő új Polgári törvénykönyvben meghatározott társasági jogi rendelkezéseknek. Tehát a
jegyzett tőke emelésének ez az indoka.
A 10 millió forint összegű támogatás tekintetében annyit tudnék elmondani, hogy az Üzemeltető
Kft. már dolgozik, felkészül arra, hogy ha majd a Beruházó Kft.-től át fogja venni a kastély
üzemeltetését, akkor a tevékenységét meg tudja kezdeni. Folyamatosan merülnek fel olyan
költségek, amelyek ennek ellátásához szükségesek, ezért az alapító úgy döntött, hogy ezeknek
a fedezésére - tekintettel arra, hogy a társaság ne élje fel a jegyzett tőkéjét, mert ha jegyzett
tőke –saját tőke arány megborul, akkor újabb cégbírósági eljárásnak nézünk elébe -, 10 millió
forint összegű támogatást nyújt a Kft. részére.
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:
1082/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető
Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére 10.000.000,-Ft összegű támogatás
biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a társaság
cégjegyzékbe bejegyzett 500.000,-Ft-os törzstőkéjét 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint
pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemeli akként, hogy a pénzbeli hozzájárulást 2013.
december 20. napjáig a társaság bankszámlájára tőkeemelés jogcímén átutalja. A társaság
jegyzett tőkéje a tőkeemelést követően: 3.500.000,-Ft azaz Hárommillió-ötszázezer forint lesz.
A társaság alapítója törzsbetétjét hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a
törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult.
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság alapítói ülése
Hatvan Város Önkormányzata alapítót jelöli ki.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
arra, hogy a társaság alapító okiratát fentiek szerint módosító okiratot, valamint a vonatkozó
cégbírósági változás bejegyzési eljárásban a cégbíróság részére benyújtandó okiratokat aláírja.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított.
Határidő: 2013. december 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
1083/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető
Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére 10.000.000,-Ft összegű támogatás
biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09034259 székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb
szerve a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.
részére működési költségei fedezésére 10.000.000,-Ft értékű támogatást nyújt azzal, hogy
ezen összeggel a társaság 2014. december 31. napjáig köteles elszámolni az alapító felé.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
a szerződés aláírására.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere

5. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásról,
valamint jegyzett tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság
részére 100.000.000,-Ft összegű tőketartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön
biztosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ami tegnap jogi bizottsági ülésen elhangzott, azt legyetek szívesek elmondani.
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Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
A tagi kölcsönnel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy volt korábban egy képviselő-testületi
döntés, melynek során kezességet vállal hitelfelvételhez, most az önkormányzat úgy látja, hogy
ilyen formában olcsóbban tudja megoldani ezt a hitelbiztosítást a beruházások lebonyolításához
és azért született ez a döntés.
A tőketartalék esetében pedig már volt szó a saját tőke-jegyzett tőke arány helyreállításról, és
ez egy ilyen elővigyázatos intézkedés.
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Egy mondattal kiegészíteném. Gyakorlatilag a testületi döntés nem csak a készfizető
kezességről szólt akkor, hanem arról is szólt, hogy 100 millió forintos hitelkeret átadásra kerül a
Beruházó Kft.-nek. Ez nem került felhasználásra, megmarad az önkormányzat hitelkerete, ezért
történik ilyen formában a nyújtás.
Még egy mondatot tennék hozzá, hogy az I. féléves beszámolók megérkeztek testületi ülésre a
cégektől, gyakorlatilag látható, hogy a Beruházó Kft.-nek negatív saját tőkéje volt, ezt kellett
visszaállítani.
Marján János bizottsági tag
Már a múltkor is felhívtam rá a figyelmet, úgy látszik most meghallgatásra a talált. Két dolog,
ami az előterjesztés határozati javaslatában van, az egyiknél van egy elszámolási időszak, a
másikban viszont nincs. A másik 100 milliónál. Hogy ennek mi az oka? Illetve a KEOP-os
pályázatnál, amiből kivesszük ezt a 100 milliót, ezek szerint erre nem lesz szükség.
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
A KEOP-os pályázatban ebben az évben nem kerül felhasználásra, gyakorlatilag ez látható,
hiszen a támogatási szerződés megkötésére olyan egy-két héten belül kerülhet sor, tehát az
idei költségvetést ez már nem fogja terhelni. A visszafizetéssel kapcsolatban a tagi kölcsönnek
van egy visszafizetési határideje, a másik oldalon pedig el kell számolni a tőketartalék
felhasználásával.
Marján János bizottsági tag
Magyarul kikerül a költségvetésből az egyik 100, a másik pedig bekerül?
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Igen.
Marján János bizottsági tag
És a következő évben az be lesz építve ez a KEOP-os?
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Következő, tehát a 2014-es költségvetésbe.
Marján János bizottsági tag
Működési költség, fejlesztési hitel semmit nem játszik be.
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 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
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1084/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásról, valamint jegyzett
tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000,-Ft
összegű tőketartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy
dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 141. § (2) bekezdésesének k) pontja alapján Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak
pedig 2013. november 28. napjától 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra az
alábbi személyeket választja meg:
1./ Pádár Sándor (an: Lengyel Margit) 3015 Csány, Tinódi u. 25. szám alatti lakos,
2./ Kurucz Anikó (an: Antal Csilla) 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás u. 5. 3/11. szám alatti lakos,
3./ Szabó Ottó (an: Rádóczi Mária) 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 2/18. szám alatti lakos.
A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el.
Határidő: 2013. december 28. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
1085/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásról, valamint jegyzett
tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000,-Ft
összegű tőketartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09032167 székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb
szerve a társaság cégjegyzékbe bejegyzett 1.100.000,-Ft-os törzstőkéjét 1.900.000,-Ft, azaz
Egymillió kilencsszázezer forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemeli akként, hogy
a pénzbeli hozzájárulást az alapítói határozat meghozatala napjától számított 15 naptári napon
belül, 2013. december 13. napjáig a társaság bankszámlájára tőkeemelés jogcímén átutalja.
A társaság alapítója törzsbetétjét hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a
törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult.
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság alapítói ülése
Hatvan Város Önkormányzata alapítót jelöli ki.
Erre tekintettel Hatvan Város Önkormányzatának a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. meglévő 1.100.000,-Ft, azaz
Egymillió egyszázezer forint összegű törzsbetétje 3.000.000,-Ft összegre emelkedik, és a
társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint összeg lesz.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított.
Határidő: 2013. december 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
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1086/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásról, valamint jegyzett
tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000,-Ft
összegű tőketartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen
határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság
felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.
Határidő: 2013. december 28. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
1087/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásról, valamint jegyzett
tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000,-Ft
összegű tőketartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09032167 székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb
szerve a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. részére a 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján
100.000.000,-Ft összeget biztosít, tőketartalék jogcímén.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „KEOP hulladékos pályázat önerő,
KEOP-7.1.1.1/09-11
Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
fejlesztése”
költséghelyről átcsoportosításra kerül.
Határidő: 2013. december 15. (a tőketartalék átutalására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
1088/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásról, valamint jegyzett
tőkéjének 1.900.000,-Ft-tal történő megemeléséről, a társaság részére 100.000.000,-Ft
összegű tőketartalék, továbbá 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa 100.000.000-, Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű tagi kölcsönt
nyújt a társaság részére a hatvani Grassalkovich kastély és parkja rekonstrukciója keretében

783

megvalósuló beruházás pályázattal le nem fedezett kapcsolódó feladatok ellátása céljából a
jelen határozat mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint.
A tagi kölcsön elszámolásának határideje: 2015. december 31. napja.
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.
15.) önkormányzati rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja,
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: 2013. december 13. (a kölcsön átutalására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

6. napirendi pont
Előterjesztés
a
Hatvani
Városgazdálkodási
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Nonprofit

Közhasznú

Zrt.

dr. Veres András ügyvéd
Ugyanazt szeretném elmondani, mint az előzőnél, hogy kötelező a jogszabálynál fogva a
felügyelő bizottsági tagok léte a Zrt.-nél is. Ennek megfelelően a korábbi tagok felkérésre
kerültek, akik elfogadták a tisztséget, tulajdonosi határozat alapján tudunk továbblépni a
cégbíróság felé.
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:
1089/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági
tagjainak megválasztásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
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 köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése,
továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésesének k)
pontja alapján a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági
tagjainak 2013. november 28. napjától 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra
az alábbi személyeket választja meg:
1./ Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti
lakost,
2./ Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella) 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám
alatti lakost, és
3./ Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária) 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost
A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el.
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Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1090/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági
tagjainak megválasztásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
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 a jelen határozat mellékletét képező alapító
okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az
alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.
Határidő: 2013. december 28. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és
működési szabályzatának és üzleti tervének a módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Elmúlt bizottsági ülésen már döntött a bizottság arról, hogy tudomásul vette a Zrt. szervezeti
struktúrájának az átalakítását. Megkezdődtek az átalakítások és ezt szükséges a szervezeti és
működési szabályzaton, valamint az üzleti terven is átvezetni, tekintettel arra, hogy év közben
történt a döntés. A testület az októberi testületi ülésen új vezérigazgatót választott, aki feladatul
kapta, hogy a Zrt. szervezetét szervezze át, ennek megfelelően elkészítették ezen okiratot.
Tartalmazza a változásokat, ez a hatályos szövegű SZMSZ illetve üzleti terve a Zrt.-nek, e
szerint működik.
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:
1091/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési
szabályzatának és üzleti tervének a módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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,
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egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, és jóváhagyja.
Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1092/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési
szabályzatának és üzleti tervének a módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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 a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező, 2013. gazdasági évre vonatkozó, módosított
Üzleti Tervét elfogadja, és jóváhagyja.
Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

8. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére
támogatás biztosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A Zrt.-ben részben strukturális átalakítás folyik, ugyanakkor a vezérigazgató feladatul kapta a
Zrt. gazdasági stabilitásának megteremtését. Ebben az alapító önkormányzat szeretne aktívan
részt venni. Áttekintésre került a szállítói állomány, illetőleg folyamatban vannak még egyéb
eljárások, amik a Zrt. gazdasági stabilitását a jövőben biztosíthatják, itt gondolok a NAV perre,
amiben decemberben lesz tárgyalás, itt jelentős mértékű, majd 170 millió forintról beszélünk, ez
még a régi kórházas időszakra nyúlik vissza. Erről a bizottság tagjai tudnak, több alkalommal
tárgyaltuk ennek a pernek a létjogosultságát, de ennek az eredménye - még I. fokú eljárásban
tartunk -, mire abból ítélet lesz és a pénz abból esetleg ide tud jönni, az hosszabb időt vesz
igénybe. Ugyanakkor a szállítói tartozások tekintetében és a működés stabil fenntartásához
pótlólagos pénzforrás a Zrt. részére szükséges. Az előzetes számítások alapján úgy tűnik, hogy
ez a 130 millió forint alkalmas lesz arra, hogy stabilizálódjon a Zrt. szállítói tartozása.
Fontos megjegyezni, hogy működésre használhatja csak fel a Zrt. ezen összeget. Erről szól az
előterjesztés.
Marján János bizottsági tag
Azt olvasom itt, hogy a többletadó bevétel terhére megy ez. Akkor vannak erre vonatkozóan
információk.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Előzetesen felmértük azt a nagyvállalatok esetében. Megkértük tőlük, hogy év végén
adófeltöltést fognak az önkormányzat részére fizetni. Ennek az eredménye, hogy ha azt, amit
felénk jeleztek azt megfizetik, akkor adófeltöltésből lesz többletbevételünk.
Illetve beadtuk az ÖNHIKI pályázatot, még eredmény nem jött, de vélhetően támogatásba
fogunk részesülni. Tehát ami adóbevételbe jön, az kiválthatja és többlettel tudunk számolni. Ez
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azonban annak a függvénye, hogy amit felénk jeleztek az befizetésre is kerüljön december
végén.
Papp István bizottsági elnök
Tehát adófeltöltés lesz. Az ÖNHIKI-nél pedig az az adó hiány, ami a vállalkozásoktól nem jött
be, az pótlólagosan be fog érkezni.
Marján János bizottsági tag
Tehát akkor ez változatta meg azt a koncepciót, hogy a városüzemeltetést eddig nem segítettük
ki, hanem majd most segítjük ki.
És mi van a perrel?
dr. Veres András ügyvéd
A per folyamatban van, decemberben lesz tárgyalás, I. fokon tart a bíróság, tehát mire abból
jogerősen végrehajtható határozat lesz, abba több hónap, akár félév, év is beletelhet. Addig a
Zrt. részére szükséges ezen pénzforrás, mert a hitelezői felé helyt kell állnia. Amennyiben nem,
akkor esetleg ők olyan jogi eljárásokat kezdeményezhetnek, amelynek komoly következményei
lehetnek, költség, kamat, egyéb. Tehát, hogy ne akkor kelljen a tulajdonosnak hirtelen döntenie
arról, hogy pénzt ad a Zrt.-nek, így ezen összeggel stabilizálni tudja azokat a hitelezőket,
akiknek már lejárt tartozásai vannak.
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy 130 milliónál lényegesen magasabb a Zrt. kötelezettségi
állománya. A NAV per - a 170 millió - amit ha megnyer, annak a többségét a NAV el fogja vinni.
Marján János bizottsági tag
Ezt tudtuk félévkor is.
Papp István bizottsági elnök
Tehát a kórház miatt ez a 170 millió. Amit mindig emlegettél, hogy egyszer lecsapódik. De ha
azt megkapjuk, akkor abból törleszteni kell a NAV felé.
Marján János bizottsági tag
Ezt a dolgot már mondtuk egy párszor. Meghallgatásra talált.
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:
1093/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére támogatás
biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250 székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítói
jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a társaság részére működési támogatás jogcímén
130.000.000,-Ft-ot biztosít. Az alapító kötelezettségként írja elő a társaságnak, hogy a részére
biztosítandó összeget csak és kizárólag szállítói tartozásai rendezésére fordíthatja. Az alapító
előírja továbbá a társaság ügyvezetése részére, hogy a támogatás felhasználásáról az adott
gazdasági évre vonatkozó éves beszámolóban részletes jelentést adjon.
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A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere

9. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre megkötött
üzemben tartási szerződés megszüntetése, illetőleg megkötése tárgyában
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Korábban az önkormányzat tulajdonában álló gépjárművet a Zrt. használta a vonatkozó
szerződés alapján. Igény merült fel arra, hogy ezt a gépjárművet a jövőben a hulladékos cég
használja. Tekintettel arra, hogy a Zrt. kizárólagosan önkormányzati tulajdonú, csekélyebb díj
ellenében történt annak idején a használat ellenértékének a meghatározása. A
Hulladékgazdálkodási Kft.-ben Hatvan Város Önkormányzatán túlmenően lényegesen több
önkormányzat szerepel tagként, szükséges volt a bérleti díj összegét a piaci díjhoz igazítani,
ezért lehet látni, hogy lényegesen magasabb díj, merthogy nem csak az önkormányzat érdekét
szolgálja majd a jövőben ez a gépjármű.
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 tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1094/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre megkötött üzemben
tartási szerződés megszüntetése, illetőleg megkötése tárgyában című előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város
Önkormányzata
kizárólagos
tulajdonában
álló
JRP-876
forgalmi
rendszámú,
ZCFA1TJ0202444551 alvázszámú, F4AE0680BC13400153789 motorszámú, IVECO 180H24
típusú gépjárműre vonatkozó (forgalmi engedélyének sorszáma: EL33024), a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.;
cégjegyzékszám: 10-10-020250, adószám:14551420-2-10;) megkötött üzemben tartási
szerződést a jelen határozat mellékletét képező okirat szerint közös megegyezéssel
megszünteti.
Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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1095/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre megkötött üzemben
tartási szerződés megszüntetése, illetőleg megkötése tárgyában című előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város
Önkormányzata
kizárólagos
tulajdonában
álló
JRP-876
forgalmi
rendszámú,
ZCFA1TJ0202444551 alvázszámú, F4AE0680BC13400153789 motorszámú, IVECO 180H24
típusú gépjármű (forgalmi engedélyének sorszáma: EL33024) az erre vonatkozó szerződés
megkötésétől kezdődő határozatlan időre 150.000,-Ft + ÁFA/hó üzembentartási díj megfizetése
ellenében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.;
cégjegyzékszám: 10-09-033600, adószám: 24183219-2-10;) használatába és üzemeltetésébe
átadásra kerüljön.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság a járművet illetően a járműnyilvántartásba üzembentartóként bejegyeztesse magát
azzal, hogy mindez nem érinti a jármű tulajdonjogát. A képviselő-testület az üzembentartó
személyének
megváltozása
gépjármű-nyilvántartásbeli
átvezetéséhez
szükséges
megállapodást Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között jelen határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

10. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. részére támogatás biztosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A Gazdasági Szolgáltató Kft. megkezdte üzleti tevékenységét. Feladata az önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok illetőleg az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó
egyéb civil szervezetek részére könyvelési, egyéb pénzügyi szolgáltatások végzése. Ebben az
évben, 2013. november 1-jével kezdete meg a tevékenységét. Erre az évre vonatkozóan 4
millió forint támogatásról kell döntenünk, hogy részére biztosítja az önkormányzat, míg a jövő
év tekintetében pedig 24 millió forintról. Tehát az előterjesztés arról szól, hogy működés céljára
28 millió forintot átad az önkormányzat a Gazdasági Szolgáltató Kft. részére. Előírja célt és a
jogcímet, hogy mire használhatja.
Marján János bizottsági tag
Felügyelőbizottság ezt nem tárgyalta, gondolom majd fogja.
Eldőlt-e már az, hogy akkor a város fizeti a költségeket, vagy a cégek?
dr. Veres András ügyvéd
Minden céggel megbízási szerződést fog kötni nyilván ez az új Kft. Túlnyomó részt az önkormányzat
támogatásából fog működni, de a jogviszony jellegére való tekintettel itt egy megbízási jogviszony
van, ahol minden egyes cég a megbízó, a Gazdasági Szolgáltató Kft. a megbízott. A jogviszonynak
rendben kell lennie, mert itt könyvelési felelősség biztosításról kell beszélnünk, illetőleg a
későbbiekben a hatóságok előtti képviseletnek az ellátására olyan jogviszony szükséges, amelynek
alapján ez a cég el tudja látni a NAV-nál illetve az összes többi állami hatóságnál a cégeknek ez
irányú képviseletét. Tehát megbízási jogviszony, ott is szerepel egy megbízási díj, a felek által
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meghatározott összegű díjban fog meghatározódni és emellé az önkormányzat biztosítja ezt a
támogatást. Tehát a kettőből tevődik össze az a költségvetés, amiből ő fog gazdálkodni.
Nyilván 2014-re neki is kell majd egy üzleti tervet készíteni, ahol kimutatja, hogy miből tarja fenn a
működéhez a stabilitását. Itt leginkább – egy könyvelő cégnél – mondhatjuk bérjellegű költségek, a
program, ezek merülnek fel költségként, ami rendszeres. De erről is kell majd üzleti tervet készíteni.

Marján János bizottsági tag
Ezt meg kellet volna előznie ennek, nem?
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Az előző képviselő-testületi ülésen, amikor a Zrt. átszervezéséről volt szó, akkor szerepelt egy
táblázat összegszerűen és szerepelt ezen az önkormányzati támogatás ebben az évben.
Gyakorlatilag ennek a végrehajtása zajlik itt, a bérköltségeket, járulékokat stb. a Kft. adta a tervei
szerint, és most jön a második ütem, amikor a tulajdonos azt mondja, hogy ennyit nyújtok
támogatásként. Most neki ez alapján az üzleti tervet el kellene készíteni illetve, hogy milyen
cégekkel milyen összegre fog szerződést kötni és ez alapján kellene elkészíteni az üzleti tervét.
Marján János bizottsági tag
A Zrt.-től kikerültek ezek az alkalmazottak?
dr. Veres András ügyvéd
Igen.
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Tehát december 3-án már fizetés van.
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
November 1-jén már a Szolgáltató Kft. alkalmazottai ezek az emberek.
Marján János bizottsági tag
Lezárt éveket vettek át?
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
Szeptember végi zárás mindenkinél megvolt, október végi főkönyvi kivonat alapján lezártuk
minden cégnél az évet és akkor átvesszük, és tényként kezeljük az addigi könyvelést.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt a határozati javaslatot
szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1096/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. részére támogatás biztosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320 székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla
u. 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve akként dönt, hogy a társaság részére
működési támogatás jogcímén 28.000.000,-Ft-ot biztosít. Az alapító kötelezettségként írja elő a
társaságnak, hogy a részére biztosítandó összegeket csak és kizárólag működés céljára
fordíthatja. Az alapító előírja továbbá a társaság ügyvezetése részére, hogy a támogatás
felhasználásáról az adott gazdasági évre vonatkozó éves beszámolóban részletes jelentést
adjon.
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A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere

11. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat adminisztratív
feladatainak, iratkezelésének és követeléseinek a kezelése tárgyában megkötendő
megbízási szerződés megbízási díjának viseléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A Víziközmű Társulat jelenleg elszámolási eljárás hatálya alatt áll. Ez azt jelenti, hogy meg fog
szűnni, a pontos megszűnési dátumot még nem tudjuk meghatározni, tekintettel arra, hogy itt
sok elszámolási kérdés folyamatban van. A jövőre nézve, tekintettel arra, hogy a Társulatnak
megszűnt a belső adminisztratív szervezeti egysége, július 1-jétől változott a jogszabály és nem
alkalmazhat ilyen tevékenységre személyeket, szükséges, hogy a jövőben a Társulat lezáratlan
ügyeinek kezelése, iratkezelés, követeléseknek a kezelése tárgyában legyen olyan személy, aki
ezen feladatokat ellátja. De ez nem csak Hatvan város Önkormányzatának az érdeke, ahogy
ezt az előterjesztés is tartalmazza, a Társulatban még tagként résztvevő önkormányzatoknak
is, ezért úgy történt az előzetes megállapodás, hogy ők is részt kívánnak venni a
költségviselésben. 1/3-1/3-1/3 arányban járulnak hozzá a bér, megbízási díj, illetőleg annak a
járulékai viseléséhez. Hatvan Város Önkormányzata megtárgyalja ezen előterjesztést,
szükséges, hogy a másik két önkormányzat is e tárgyban testületi határozatot hozzon, akkor
válik érvényessé ez a megállapodás. Ettől kezdődő hatállyal fog a megbízott ezen tevékenység
ellátásában részt venni hármas finanszírozással.
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
A Víziközmű Társulat megszűnésre kerül, érdekeltségi egységeket kell még folyamatosan
nyilvántartani, amit még nem fizetett be a lakosság. Olyan érdekeltségi egységeket, amelyeket
már az önkormányzatok átvettek. Tehát nem a Társulat kezeli a továbbiakban, hanem az
önkormányzatok. Két önkormányzat részéről igény volt, hogy sokkal hatékonyabb lenne,
hogyha Hatvannal közösen végeznék ezt, és ők ajánlották, hogy 1/3-1/3-ad arányban 1 fő
finanszírozásával. Nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, tehát, hogy milyen időszakra szól a
megbízási szerződés, tekintettel arra, hogy a követelések lefolyása igen lassú.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati
javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1097/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat adminisztratív feladatainak,
iratkezelésének és követeléseinek a kezelése tárgyában megkötendő megbízási szerződés
megbízási díjának viseléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat mellékletét
képező, Hatvan Város Önkormányzata, Apc Község Önkormányzata és Ecséd Község
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Önkormányzata között, a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat tevékenységével
kapcsolatos adminisztrációs, követeléskezelési, nyilvántartási, dokumentációs, valamint
irattárazási feladatainak a finanszírozása tárgyában létrejövő megállapodást akként, hogy a
megbízási díjat és annak járulékait Hatvan Város Önkormányzata, Apc Község Önkormányzata
és Ecséd Község Önkormányzata egymás közötti egyenlő arányban viseli. Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

12. napirendi pont
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár és a Grassalkovich Művelődési Ház
álláshelyeinek módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Egyik helyen 1 fővel kevesebb a másik helyen 1 fővel több.
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 tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1098/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár és a Grassalkovich Művelődési Ház álláshelyeinek
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti
álláshelyeinek számát 2013. december 1. napjától 9 főről 8 főre csökkenti, mely egy betöltetlen
közművelődési szakember I. besorolású munkakört érint.
Határidő: 2013. november 29. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
1099/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár és a Grassalkovich Művelődési Ház álláshelyeinek
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

792

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 3.) közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2013. december 1. napjától 10,5
főről 11,5 főre emeli és a bővítéssel az intézményben egy fő határozatlan idejű, teljes
munkaidős takarító munkakört hoz létre, melyhez tartozó illetmény és egyéb járulék Hatvan
város 2014. évi költségvetésébe kerül beépítésre.
Határidő: 2013. november 29. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

13. napirendi pont
Tájékoztató Hatvan város 2014. évi fásítási tervéről
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A Rákóczi úton is meg fognak újulni azok a rossz platánfák?
Gulyás Katalin városi főkertész
A Rákóczi úton a Turai út felé haladva a Béke úttól terv szerint ott lesz a gömbkőriseknek a
folytatása. Tehát ott műár elindult az a kőris sor, és azt szeretnénk, hogy egy egységes utcakép
alakuljon ki a Rákóczi úton.
Mindenhová most nem érünk oda, mert így is elég horribilis összeg lesz, amit erre tervezünk
szánni. Itt ebben a tervezetben is úgy írtuk le, hogy a bevezető utak, tehát Balassi út, Rákóczi
út, Horváth Mihály út illetve a helyi járatú busznak a közlekedése a Teleki útnak a fásítása van
benne. Illetve néhány helyen pótlás.
Bagi Miklós bizottsági tag
A Rákóczi útnak az elején, ahol a múltkor fakivágást engedélyeztünk, 2 szivarfát. Azokat
kivágjuk végig, merthogy betegek és pótoljuk?
Gulyás Katalin városi főkertész
Az ebben a tervben most nem szerepel.
Papp István bizottsági elnök
Igen, ezt majd megbeszéljük, de szerintem az egészet ki kell vágni, van ott egy pár nagyon
rossz állapotú, beteg.
Marján János bizottsági tag
Ez a Zagyva menti liget, ez eléggé rossz állapotban van. Ott életveszélyes fák is vannak.
Gulyás Katalin városi főkertész
Ezt már el kezdtük kitisztítani, de igazából a fák kivágására még nem került sor. Ott
tereprendezni kell, rengeteg maradványa van az épületeknek, ott nagyon sok munka van még.
De ez a terv ezt nem tartalmazza, ez a növényanyagot tartalmazza ez az összeg.
Marján János bizottsági tag
A Bástya úti rész, ami az orvosi rendelő mögött van, az is eléggé gyalázatos.
Gulyás Katalin városi főkertész
Egyben kezeljük. A 3-as úttól egészen a kórház kerítéséig tart ez a liget.
És pont azért, mert a bicikli út is megépül, a parkoló is megépül, de ez ezen túl mutat.
Papp István bizottsági elnök
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
tudomásulvételét.
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Hatvan
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi
Gazdasági
és
Városfejlesztési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a
Hatvan város 2014. évi fásítási tervéről szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített
írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.

14. napirendi pont
Előterjesztés a Vasútállomás téli síkosság és hó mentesítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Kértünk be ezzel kapcsolatban árajánlatokat.
A postánál, ahogy a postakocsik kijönnek azt is mi aszfaltozzuk?
Vörös József gondnoksági osztályvezető
A vasúti postánál? Az nem a miénk.
Kondek zsolt képviselő
Csinálják. Fel van marva.
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:
1100/2013. (XI. 26.) 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 Vasútállomás téli síkosság és hó
mentesítés feladatának elvégzésével a MÁV KERT Kft-t (székhely: 1102 Budapest, Kolozsvári
u. 2.) bízza meg 350.000,- Ft +ÁFA /hó összegben, 2013. december 1. 0.00 órától 2014. március
31. 24.00 óráig mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. között 2013. május 31-én
megkötött támogatási szerződés alapján rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 30. (a vállalkozói szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Természettudományos
Laboratóriuma riasztó rendszerének kiépítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Röviden arról van szó, hogy ez a pályázatból kimaradt. 100 millió forintos értékekről van szó,
azt őrizni kell. Nagy ablakok vannak, utcafrontra néznek. Riasztórendszerbe be kell kapcsolni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel 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:
1101/2013. (XI. 26.) 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 TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „Öveges
program” tárgyú pályázat keretein belül a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában
épülő, Természettudományos Laboratórium pályázati kiírásában nem szereplő, riasztó
rendszerének kiépítésével a tibatrOnic Biztonságtechnikai vállalkozást (székhely: 3021 Lőrinci,
Akácfa utca 11.) bízza meg bruttó 370.332 Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati
rendeletben a Gondnoksági feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 30. (a vállalkozói szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

16. napirendi pont
Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi
költségvetésének elfogadásáról
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
Arról van szó, hogy az új önkormányzati törvény hatályba lépett, és lényegesen egyszerűsíti az
eddigi önkormányzati társulási rendszert.
Az önkormányzati törvény lehetőséget ad arra, hogy a társulás az általa vállalt feladatokat az
egyik tagönkormányzat fenntartásában működő intézmény útján lássa el. Ez jelen esetben a
Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat lett volna. Amivel mi határidőre július 1-jével el is készültünk, és jeleztük a Kincstár
felé.
Nem értek egyet a Kincstár álláspontjával, de nem fogadta így el a Társulásnak a működését,
hanem azt mondta, hogy hozzunk létre egy költségvetési szervként működő társulást, és ez a
Társulás működtesse a Szolgálatot. Tehát visszaálltunk az ezt megelőző jogszabályi alapokra,
szerintem helytelenül, de a Kincstár egyebekben nem fogadta be, és itt normatív támogatást,
mindent veszélyeztettünk volna azzal, hogy ha ragaszkodunk az álláspontunkhoz. Nem tartom
kizártnak, hogy nem fog olyan felsőbb szintű minisztériumi állásfoglalás születni, ami azt
mondja, hogy igen, egy önkormányzatnak a fenntartásában működtetett intézmény által
elláthatóak a társulási feladatok.
Mostanra tudtuk ezt rendbe tenni, így mint a Társulás által fenntartott költségvetési
intézménynek most a hatvani önkormányzat költségvetéséből kiemeltük, és mint a Társulás
által fenntartott intézmény költségvetését létrehozzuk. Mivel már mindjárt teljesül is, ezért úgy
gondoltuk, hogy egy tájékoztatót hozunk be a tudomásulvételről, hiszen ez már nem döntési
helyzet.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ez már beépült az I-III. negyedévi rendeletmódosításunkba. Hatvan Város Önkormányzata
költségvetési rendeletében már átvezetésre került.
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Papp István bizottsági elnök
A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
tudomásulvételét.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésének
elfogadásáról szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.

17. napirendi pont
Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. I-III.
negyedéves költségvetésének teljesítéséről
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak tudomásulvételét.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. I-III. negyedéves
költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

18. napirendi pont
Tájékoztató a 2013. évi ebösszeírásról
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mindenkinek be van chipezve a kutya?
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető
Sajnos nem. De talán a transzponder hiánya nem is olyan sok, inkább az oltás.
Papp István bizottsági elnök
Mennyi most egy oltás?
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető
3.500.- Ft. Van akinek van chipje, csak éppen vagy lejárt az oltása már, tehát 2012-es oltása
van, vagy 2011-es vagy van aki be sem jelentette, hogy mikori oltással rendelkezett korábban a
kutya.
Papp István bizottsági elnök
Fel vannak szólítva?
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető
Most tart a feldolgozása az adatlapoknak, illetve meghosszabbítottuk december 31-ig az
ebösszeíró adatlapoknak a leadási határidejét és meg fog történni a felszólításuk, hogy
szíveskedjenek gondoskodni az oltásról, mert ha nem, akkor ezzel szabálysértést követnek el.
dr. Szikszai Márta jegyző
Ildikó légy szíves írd fel, hogy a honlapon ezt tegyük közzé.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében megtárgyalta a
2013. évi ebösszeírásról szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

19. napirendi pont
Előterjesztés a közterületi használati díjak felülvizsgálatáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Röviden arról van szó, hogy nem emelünk közterület-használati díjat.
Papp István bizottsági elnök
Mivel 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:
1102/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a közterületi használati díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a közterület használati díjakat
és úgy dönt, hogy 2014. évre vonatkozóan nem módosítja.
Határidő: 2014. január 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
Papp István bizottsági elnök 5 perc szünetet rendel el.

20. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Módosítás az SZMSZ-hez.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendelettervezetet szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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1103/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

21. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú üzletrész átruházásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Röviden arról van szó, hogy volt régen egy tervezetünk az ÖKOVÍZ Kft.-vel és azt az üzletrészt
100.000,-Ft névértéken visszavesszük. Mert a Heves Megyei Vízművel újból szerződést fogunk
kötni.
Szabó Ottó vezérigazgató
Nem kell szerződést kötni.
Marján János bizottsági tag
Már megvan.
dr. Szikszai Márta jegyző
Visszamondjuk a felmondást.
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:
1104/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú üzletrész átruházásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy az ÖKOVÍZ Kft.-ben (székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 65.; cégjegyzékszáma: 13-09086647; képviseli: Varjú Tamás ügyvezető) lévő 100.000,- Ft névértékű törzsbetéthez igazodó
üzletrész tulajdonjogának legalább névértéken történő átruházása érdekében tárgyalásokat
kezdeményezzen, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az átruházással
kapcsolatos megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármester a Gazdálkodási Iroda útján

22. napirendi pont
Előterjesztés az ivóvízellátáshoz kapcsolódó fejlesztési ajánlat elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Le van írva a határozatban, hogy a Heves Megyei Vízmű mit fog megcsinálni.
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:
1105/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az ivóvízellátáshoz kapcsolódó fejlesztési ajánlat elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger,
Hadnagy u. 2., cégjegyzék száma: 10-10-020086; képviseli: dr. Bánhidy Péter vezérigazgató)
által Hatvan város területére elkészített 2014. évi Hatvan-Kistelek, Hatvan-Kisgombos, HatvanNagygombos ivóvízellátási fejlesztési, valamint Hatvan külterület 058/1821 hrsz.-ú ingatlanon
létesítendő hulladékválogató központ ivóvízellátását biztosító ivóvízvezeték kiépítési tervét
elfogadja, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a fejlesztésekre
vonatkozóan további egyeztetéseket folytasson, a fejlesztések megvalósulása érdekében
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, az együttműködésről a megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal (az egyeztetések megkezdésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki Iroda útján

23. napirendi pont
Előterjesztés víziközmű szolgáltatással kapcsolatos
határozatok hatályon kívül helyezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

egyes

képviselő-testületi

Papp István bizottsági elnök
Ahogy jegyző asszony az imént említette, ami volt az ÖKOVÍZ-zel kapcsolatban, azt a
szerződést visszamondjuk, pontosabban hatályon kívül helyezzük.
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 3 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1106/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos egyes képviselő-testületi határozatok
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hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 483/2012. (VII. 11.) sz. határozatát
hatályon kívül helyezi, továbbá a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) az
ivóvíz és szennyvízhálózat üzemeltetése tárgyára vonatkozó valamennyi szerződésének 2013.
december 31. napjára történő felmondását visszavonja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a felmondás
visszavonása érdekében a tárgyalásokat megkezdje, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye,
megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1107/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos egyes képviselő-testületi határozatok
hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 487/2012. (VII. 11.) sz. határozata alapján
az ÖKOVÍZ Kft.-vel, illetve valamennyi a Kft-be belépő önkormányzattal közösen megkötött
szindikátusi szerződést 2013. december 31.-i napjára felmondja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a felmondás érdekében
a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1108/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos egyes képviselő-testületi határozatok
hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 488/2012. (VII. 11.) sz., az 529/2012. (VIII.
31.) sz. és a 641/2012. (IX. 23.) sz. határozatok alapján az ÖKOVÍZ Önkormányzati
Kommunális Víziközmű Üzemeltető Kft.-vel (székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 65., adószám:
12564392-2-13; képviseli: Varjú Tamás ügyvezető) 2012. július 13. napján megkötött bérletiüzemeltetési szerződéstől – tekintettel arra, hogy az üzemeltető vízjogi működési engedélyt
Hatvan város közigazgatási területére nem kapott és ezáltal a teljesítés nem kezdődött meg –
eláll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az elállás érdekében a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, illetve a szerződés megkötésével és a teljesítésre való
felkészüléssel esetlegesen felmerült költségek elszámolása vonatkozásában tárgyalásokat
folytasson az ÖKOVÍZ Kft.-vel.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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24. napirendi pont
Előterjesztés ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak.
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:
1109/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az ingó és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatba adásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerint felsorolt
ingó és ingatlan vagyontárgyakat a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
számára ingyenes használatba adja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
használatra vonatkozó megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. december 4. (használati megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

25. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az 500 ezer forintin felül egy 300 ezer forintos támogatás megállapításra kerül működési
kiadásainak és Mikulás-napi ünnepségének finanszírozására.
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:
1110/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Hatvan Város
Önkormányzata a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére - a Hatvan város
2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben meghatározott
500.000,- Ft támogatási összegen felül - további 300.000,- Ft támogatást nyújtson működési
kiadásainak és Mikulás-napi ünnepségének finanszírozására.
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A támogatás pénzügyi forrása Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet általános tartalék keretének terhére biztosított.
Határidő: 2013. december 6. (támogatás kifizetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

26. napirendi pont
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt arról van szó, hogy a helyi rezsicsökkentés keretében a rendelet 5. mellékletében foglalt díjak
10 %-al történő csökkentését javasoljuk.
Szabó Ottó vezérigazgató
Kettő dolgot fűznék hozzá. Az egyik a 10 %-os rezsicsökkentés. A másik, hogy a törvény
lehetőséget ad arra, hogy a temető üzemeltetője kizárólagosan végezze a ravatalozási és
egyéb temetési szolgáltatást, és ezt kértük mi, hogy vegyék bele az önkormányzati rendeletbe.
Ez nyilván bevétel növekedést jelent a temető üzemeltetőjének illetve kompenzálni tudjuk a 10
%-os rezsicsökkentésből adódó veszteséget.
Itt az urnahely, sírhely 10 %-os csökkentéséről van szó, tehát nem a temetkezési szolgáltatás
csökkentéséről, hanem a temető egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjairól.
Marján János bizottsági tag
És a törvényben így van benne?
Szabó Ottó vezérigazgató
A törvény, mint lehetőséget ad arra, hogy a temető üzemeltetője kizárólagosan végezze a
ravatalozási szolgáltatást, ez a szolgáltatás eddig a helyi önkormányzati rendeletbe nem volt
benne, ezt kérjük beletenni.
Valamit még egy nagyon fontos dolog, hogy igényként merült fel a hozzátartozók részéről az,
hogy a Mindenszentek, Halottak napja körüli időszakban a síroknak a rendbetétele miatt
hosszított nyitva tartással rendelkezzen a temető, ezért az októberi hónapban 1 órával kérik a
nyitva tartást meghosszabbítani. Illetőleg azon a 2 napon, amikor a hozzátartozók nagy része a
temetőt látogatja akkor 21 óráig tartó nyitva tartást kérünk, hogy az önkormányzat
engedélyezzen.
Bagi Miklós bizottsági tag
Akkor most olcsóbb lesz a ravatalozás?
Szabó Ottó vezérigazgató
Nem ravatalozásról beszélünk a 10 %-nál.
Bagi Miklós bizottsági tag
Én sem arról beszélek, hanem a kizárólagos jogot megkapja a temetőüzemeltető ugye? És a
vállalkozókhoz képest ez olcsóbb lesz vagy drágább?
Szabó Ottó vezérigazgató
A vállalkozókhoz képest eddig is olcsóbb volt. Hiszen ezzel próbáltunk újként erre a piacra
bejönni.
Papp István bizottsági elnök
A probléma az, hogy a kórházba hogy működtek a dolgok.
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Szabó Ottó vezérigazgató
Holnap fogok a kórház vezetőjével találkozni és megpróbálok vele valamilyen megállapodásra
jutni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1111/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

27. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett található ingatlan
megvásárlásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A BOSCH tulajdonában lévő ingatlanról van szó. Ez egy nagyon nagy terület és további
hasznosításra, vagy parkolók, vagy egyéb dolgokra lehet használni, és a BOSCH is
beleegyezik.
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:
1112/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett található ingatlan
megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a hatvani 5111/6 helyrajzi számú,
beépítetlen terület megnevezésű, 3934 m2 területű ingatlan tulajdonjogának megszerzésével,
annak érdekében, hogy az ingatlan parkoló kialakítását szolgálja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan
tulajdonjogának megszerzése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi
forrást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2013. évi
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének, a felhalmozási kiadásokat
tartalmazó 4. számú mellékletében a Vitális Mór utca 2. szakasz építése költséghely terhére
7.000.000,-Ft és a KEOP-2012-5.5.0 közintézmények épületenergetikai fejlesztése c. pályázati
önerő összege költséghely terhére 3.100.000,-Ft erejéig biztosítja.
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Határidő: 2013. december 15. (vételi ajánlat megtételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Módosították az indulási időket, nagyon jól az iskolai kicsengetésekhez igazítva.
Kondek Zsolt képviselő
Újhatvanból nem megy a Tesco felé járat. Szólni kell ezzel kapcsolatosan.
Papp István bizottsági elnök
A Teleki útnál szokott lenni.
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:
1113/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező Hatvan
helyi járati menetrend szerint módosítja a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Volán Zrt.
(3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) között a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés helyi járatra vonatkozó mellékletét. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat
aláírására.
Határidő: 2013. december 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

29. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti társasházban megvalósuló
beruházáshoz kapcsolódó tulajdonosi döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Felújításra 8.900,- Ft
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra tette fel.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1114/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti társasházban megvalósuló beruházáshoz
kapcsolódó tulajdonosi döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdoni
hányada alapján a Hatvan, Tabán út 9-11. alatti társasház épületében a második emeleti
függőfolyosó padozatának felújításához bruttó 8.900,- Ft összeg azaz bruttó -Nyolcezerkilencszáz- forint összeg kifizetésre kerüljön a társasház részére.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a működési kiadások között a vagyongazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 15. (kifizetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

30. napirendi pont
Beszámoló a 2013. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A beszámolóval 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:
1115/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2013. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló beszámolót és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évben elvégzett környezetvédelmi
feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

31. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Bevettük azokat a dolgokat, amik nem voltak benne.
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Igen illetve, van aminek a nettó értéke változott, van ahol időpont változott, és volt ami kikerült
belőle.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
1116/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. §-a szerinti, a 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 193/2013. (III.
28.) számú határozatának módosításáról szóló 486/2013. (VI. 27.) számú határozat mellékletét
képező közbeszerzési tervet az alábbiak szerint módosítja:
A közbeszerzési terv 20., 21a., 21b., 21c., 22. és 23. pontjaiban feltüntetett beszerzések becsült
értéke, illetve az eljárás elindításának tervezett dátuma az alábbiak szerint módosul:

20.

Öveges program
keretében
laboreszközök,
vegyszerek
beszerzése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

21a.

Gyalogoshíd és a
város felé való
kapcsolódó
lecsatlakozás
kivitelezési
munkáinak
megrendelése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

205.378.980.FT

2013. november
15-ig

21b.

Lombkorona
kalandpark és
kerékpáros
kalandpark
kivitelezési
munkáinak
megrendelése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

60.300.000.-FT

2013. november
15-ig

21c.

Thurzó utcai parkoló
építése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

22.

A „Kiemelt
turisztikai termékés
attrakciófejlesztés”
című pályázathoz
kapcsolódó, HatvanBoldog közötti
kerékpárút
kivitelezési
munkáinak
megrendelése I.
ütem

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

12.620.844.-Ft

64.929.435.FT

181.570.724.-Ft

2013.
szeptember 15ig

2013.
szeptember 30ig

2013. október
15-ig
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23.

Közvilágítási
villamos energia
beszerzése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

15.743.915.-Ft

2013. október
15-ig

A közbeszerzési terv 21d. és 24. pontjaiban feltüntetett beszerzések esetében az eljárás
tervezett indításának a dátuma az alábbiak szerint módosul:

21d.

A Thurzó utca
átalakítása

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

37.792.872.-Ft

2013. november
15-ig

24.

Hatvan barokk
belvárosa turisztikai
attrakcióinak és
szolgáltatásainak
fejlesztése” című
pályázathoz
kapcsolódó,
„Sörfőző
berendezés, illetve a
söröző-kávéház
berendezéseinek
beszerzése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

35.960.223.-Ft

2013. november
30-ig

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési terv 27-30. pontjaiban feltüntetett beszerzések esetében
közbeszerzési eljárás lefolytatására végül nem volt szükség, a 27-30. pontok törlésre kerülnek a
közbeszerzési tervből, és az eredeti 31. pont számozása 27.-re módosul.
A közbeszerzési terv az alábbi új beszerzésekkel (28-43. pontokkal) egészül ki:

28.

Közétkeztetési
szolgáltatás
megrendelése

Közösségi
eljárásrend

2013.
3.500.000.000.szeptember 30Ft
ig

29.

„Szociális,
Gyermekjóléti és
Egészségügyi
Szolgálat –
Bölcsődefejlesztés
Hatvanban” című
pályázathoz
kapcsolódó
konyhatechnológiaiés takarítóeszközök
beszerzése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

15.081.966.-Ft

2013.
szeptember 15ig

30.

„Szociális,
Gyermekjóléti és
Egészségügyi
Szolgálat–
Bölcsődefejlesztés
Hatvanban” című
pályázathoz
kapcsolódó bútorok

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

16.748.987.-Ft

2013.
szeptember 15ig
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beszerzése

31.

„Szociális,
Gyermekjóléti és
Egészségügyi
Szolgálat –
Bölcsődefejlesztés
Hatvanban” című
pályázathoz
kapcsolódó játékok
és egyéb eszközök
beszerzése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

22.859.635.-Ft

2013.
szeptember 15ig

32.

Temető út felújítása

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

23.622.047.-Ft

2013.
szeptember 30ig

33.

Kisfaludy út
felújítása

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

27.559.055.-Ft

2013.
szeptember 30ig

34.

Villamos energia
beszerzése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

14.587.500.-Ft

2013. október
15-ig

35.

A Kossuth tér déli
része
környezetrendezési
kivitelezéséhez
kapcsolódó
kiegészítő munkák
megrendelése

Igen
/18. § (2)
bekezdés/

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

9.842.500.-Ft

2013. november
15-ig

36.

A Hajós Alfréd úti
bölcsőde épület
felújítási
munkálataihoz
kapcsolódó
kiegészítő munkák
megrendelése

Igen
/18. § (2)
bekezdés/

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

2.756.000.-Ft

2013. november
15-ig

37.

Szakmai szakértői
szolgáltatás
megrendelése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

22.578.165.-Ft

2013. november
15-ig

38.

Hatvani Közös
Önkormányzati
Hivatal épületének
energetikai
korszerűsítése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

76.599.183.-Ft.

2013. november
30-ig

39.

Gesztenyéskert
Óvoda épületének
energetikai
korszerűsítése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

25.833.563.-Ft

2013. november
30-ig

40.

Varázskapu Óvoda
épületének
energetikai
korszerűsítése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

15.517.548.-Ft

2013. november
30-ig

41.

5. sz. Általános

Nemzeti

72.098.552.-Ft

2013. november
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Iskola épületének
energetikai
korszerűsítése

(egyszerű)
eljárásrend

30-ig

42.

Kossuth Lajos
Általános Iskola
épületének
energetikai
korszerűsítése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

82.006.073.-Ft

2013. november
30-ig

43.

A Hatvan-Boldog
közötti kerékpárút
boldogi
szakaszának
kiépítése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

79.228.209.-Ft

2013. november
30-ig

A képviselő-testület elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt 2013. évi közbeszerzési tervet.
Határidő: 2013. november 29. (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

32. napirendi pont
Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz
kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
A projektmenedzsment cég kiválasztásáról van szó.
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:
1117/2013. (XI. 26.) 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 KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0096 kódszámú „Hatvan, Kossuth Általános Iskola és 5. sz.
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat projektmenedzsment
feladatainak ellátásával a GEKKO Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (1125 Budapest,
Istenhegyi út 59-61.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg
bruttó 3.937.000.- Ft összegben.
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A pénzügyi fedezet 85 % erejéig pályázati forrásból, 15 % erejéig a Hatvan Város 2013. évi
költségvetéséről szóló 6/2013 (II. 15) önkormányzati rendelet 4. mellékletében a felhalmozási
kiadások között „ a KEOP-2012-5.5.0/A közintézmények épületenergetikai fejlesztése című
pályázat önerő összege” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 5. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1118/2013. (XI. 26.) 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 KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu
Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat
projektmenedzsment feladatainak ellátásával a GEKKO Consulting Tanácsadó és Szolgáltató
Kft-t (1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg bruttó 3.302.000.- Ft összegben.
A pénzügyi fedezet 85 % erejéig pályázati forrásból, 15 % erejéig a Hatvan Város 2013. évi
költségvetéséről szóló 6/2013 (II. 15) önkormányzati rendelet 4. mellékletében a felhalmozási
kiadások között „ a KEOP-2012-5.5.0/A közintézmények épületenergetikai fejlesztése című
pályázat önerő összege” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 5. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

33. napirendi pont
Előterjesztés
„A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű
pályázattal kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A határidővel van gond.
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Közben megérkeztek a bútorok, és mivel a kivitelező csúszik ezért megállapodást kötöttünk
vele, hogy a műszaki átadás–átvételig raktározza, őrzi illetve szállításról gondoskodik
ellenszolgáltatás nélkül.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. 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:
1119/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntésről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Bástya Millenium
Kft.-vel (székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81. 1/3.) megkötött megállapodást arról, hogy „A
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó laboratóriumi bútorokat az
épület műszaki átadás-átvételéig raktározza, őrizze és állagmegóvásáról, illetve szállításáról
gondoskodjon ellenszolgáltatás nélkül.
Határidő: 2013. november 5. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

34. napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázattal kapcsolatban
létrejött szerződés módosításról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
A munkahelyi egészségterv elkészítésére született egy határozat, de közben a cég értesített
bennünket, hogy megváltozott több adatai is, ezért szükséges a szerződés módosítása az új
adatokkal.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. 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:
1120/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázattal kapcsolatban létrejött szerződés
módosításról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázat
megvalósításához szükséges egészségterv elkészítése tárgyában, a 814/2013. (IX. 12.) számú
pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat alapján a DIETŐR Egészségügyi
és Szolgáltató Bt.-vel (székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 72.) kötött vállalkozási
szerződést módosítja a határozat mellékletét képező módosító okirat-tervezet szerinti
tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.
Határidő: 2013. december 13. (módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.
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35. napirendi pont
Előterjesztés a „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó szerződésmódosításokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

-

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Szintén hasonló dolog a játékok, takarítóeszközök és konyhatechnológiai eszközök
tekintetében. Kicsit a kivitelezés csúszik és ezért ezeknek a beszállítóknak a szerződése
teljesítési véghatáridő tekintetében módosul.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén 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:
1121/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés”
című pályázathoz kapcsolódó szerződésmódosításokról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú
„Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz
kapcsolódó játékok és egyéb eszközök beszerzésére irányuló a HOR Zrt.-vel (1074 Budapest,
Alsóerdősor u. 32.) 2013. október 25-én kötött szállítási szerződéseket a teljesítés
véghatáridejének tekintetében módosítja oly módon, hogy a teljesítés véghatárideje a
szerződéskötést követő 21. nap helyett 35. napra módosul.
Határidő: 2013. december 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1122/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés”
című pályázathoz kapcsolódó szerződésmódosításokról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú
„Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz
kapcsolódó konyhatechnológiai- és takarítóeszközök beszerzésére irányuló az Agrikon-Alfa
Kft.-vel (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136.) 2013.október 17-én kötött szállítási
szerződést a teljesítés véghatáridejének tekintetében módosítja oly módon, hogy a teljesítés
véghatárideje a szerződéskötést követő 30. nap helyett 45. napra módosul.
Határidő: 2013. december 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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36. napirendi pont
Előterjesztés a „Műfüves pálya építése a Bajza József Gimnázium
Szakközépiskolában” tárgyú pályázathoz kapcsolódó határozat módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

és

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Született egy határozat 20x40 méteres műfüves pálya kialakítására. A határozat után a műszaki
dokumentáció elkészítésekor derült arra fény, hogy olyan közművek vannak a tervezett pálya
alatt, ahová nem szerencsés a pályát építeni, ezért csak egy kisebb pálya fér el. 12x24 méteres
pálya. Ehhez még utána opciós tételeket is választottunk, mert belefér. Kerítést, 300 fős mobil
lelátót, világítást és még így is kevesebb az összeg, ami az előző határozatba került.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1123/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Műfüves pálya építése a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában”
tárgyú pályázathoz kapcsolódó határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 765/2013. (X.13.) számú képviselő-testületi
határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint
állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani
az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program, VI. ütem” című felhívására a Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskolában (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) egy 12x24
méteres műfüves pálya kialakítására. A fejlesztés becsült értéke 28.903.930,- Ft, melyhez 30 %
önerő szükséges, melynek becsült értéke 8.671.179,- Ft. Az önerő Hatvan város 2013. évi
költségvetésében fejlesztési hitel terhére biztosított. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.”
Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

37. napirendi pont
Előterjesztés a „Gyalogoshíd és a város felé való kapcsolódó lecsatlakozás
kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással
összefüggésben meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
A pályázathoz benyújtott költségvetés alapján kerületek megállapításra eredetileg az összegek,
a becsült értékek, de miután az engedélyezési tervek elkészültek és ahhoz a tervezői
költségbecslés, változtak a számok.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1124/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Gyalogoshíd és a város felé való kapcsolódó lecsatlakozás kivitelezési
munkáinak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 479/2013. (VI. 27.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gyalogoshíd és a város felé való
kapcsolódó lecsatlakozás kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült
értéke 205.378.980.-Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyalogoshíd és a város felé való
kapcsolódó lecsatlakozás kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű, 205.378.980.-Ft
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt 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. november 28. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

38. napirendi pont
Előterjesztés a „Lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark kivitelezési
munkáinak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben
meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Ugyanaz, mint az előző esetben.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. 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:
1125/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark kivitelezési munkáinak
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 480/2013. (VI. 27.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Lombkorona kalandpark és kerékpáros
kalandpark kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült
értéke 60.300.000.-Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lombkorona kalandpark és kerékpáros
kalandpark kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű, 60.300.000.-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. november 28. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

39. napirendi pont
Előterjesztés „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút hatvani szakaszának kiépítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Szintén ugyanaz, mint az előzőnél.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
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:
1126/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút hatvani szakaszának kiépítése” elnevezésű
közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 478/2013. (VI. 27.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
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„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút
hatvani szakaszának kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend
szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 181.570.724.-Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút
hatvani szakaszának kiépítése” elnevezésű, 181.570.724.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti
eljárásrend szerinti, nyílt 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. november 28. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

40. napirendi pont
Előterjesztés a „Közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyában indított
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Beérkeztek az ajánlatok, az ajánlatbontást követően minden ajánlat érvényes volt, nem kellett
hiányt pótolni és a bíráló bizottság, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra, mint
értékelési szempontra tekintettel az MVM Partnert nevezte meg első helyezettnek, az E-ON
Energiaszolgáltatót második helyezettnek.
Bagi Miklós bizottsági tag
Nem az elsőt kellett volna megszavazni?
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Mindkettőt.
dr. Szikszai Márta jegyző
Az az értelme ennek, hogy ha az első helyezettel valamilyen oknál fogva meghiúsul a
szerződéskötés, akkor nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, hanem automatikusan a
második helyezett lép szerződéskötési helyzetbe.
Bagi Miklós bizottsági tag
Ez eddig nem volt gyakorlat.
dr. Szikszai Márta jegyző
Szerintem ez már 2006 óta így van. Amikor van két hibátlan pályázat, és a legelőnyösebbet
kiválasztjuk, de a másikat is elfogadjuk, mert formailag megfelelő, csak nem olyan kedvező,
mint a másik, akkor ezt érdemes kihirdetni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1127/2013. (XI. 26.) 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 680/2013. (IX. 26.) számú határozata alapján
indult, „Közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a
tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner ZRt. (székhely: 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 legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot, azaz 13,77.-Ft/kWh + 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 680/2013. (IX. 26.) számú határozata alapján
indult, „Közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a
tárgyi közbeszerzési eljárás második helyezett ajánlattevőjének az E.ON Energiaszolgáltató
Kft. (székhely: 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 második legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 14,10.-Ft/kWh + ÁFA ajánlati ár
összeget.
Határidő: 2013. november 28. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási
Iroda útján

41. napirendi pont
Előterjesztés a ”Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz
kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
A Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel már több módosítás történt, most szintén szükséges egy
módosítás a teljesítés véghatárideje tekintetében. Engedélyek megszerzéséhez volt szabva a
teljesítés véghatárideje, de az engedélyek megszerzéséhez szükséges volt a boldogi
szakasznál a településrendezési terv módosítása és ezt meg kellett várni a cégnek.
A szerződéshez kell csatolni. Azért szerettük volna most, hogy csak akkor készítsük el a
tanúsítványokat, ha biztos.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. 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:
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1128/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a ”Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz
kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpárút
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel
(székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. február 25-én kötött és 2013. július 3-án
módosított tervezési szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat
mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.
Határidő: 2013. november 30. (módosító okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

42. napirendi pont
Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani késtérségben”
című pályázattal kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Konzorciumban történt pályázat a kórházzal, amelyből a Hatvan Város Önkormányzatra eső
rész 16 millió forint, és az előterjesztés különböző klubfoglalkozásokról szól. Ebben van lelki
egészséggel, alkoholproblémákkal küzdő személyekről, krízishelyzetben lévő személyekről,
idősek közösségben tartásáról szóló. Hatvan, Horton és a kistérségre is vonatkozik.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 9 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1129/2013. (XI. 26.) 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-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a Hatvan városban, a Liszt Ferenc Vasutas
Nyugdíjasklubban tartandó időseknek szóló önismereti és készségfejlesztő foglalkozások
megtartásával Baranyi Judit egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Zsilip u. 3.), mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 214.800,- Ft összegben. Az
ár nem tartalmaz ÁFA-t, mivel a vállalkozó alanyi adómentes. Pénzügyi forrás a pályázati
támogatásból biztosított.
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Határidő: 2013. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1130/2013. (XI. 26.) 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-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a Hatvan városban, a Grassalkovich
Művelődési Ház Nyugdíjasok Klubjában tartandó időseknek szóló önismereti és
készségfejlesztő foglalkozások megtartásával Baranyi Judit egyéni vállalkozót (székhely: 3000
Hatvan, Zsilip u. 3.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó
214.800,- Ft összegben. Az ár nem tartalmaz ÁFA-t, mivel a vállalkozó alanyi adómentes.
Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1131/2013. (XI. 26.) 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-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a Hort községben tartandó időseknek szóló
önismereti és készségfejlesztő foglalkozások megtartásával Bene Györgyné egyéni vállalkozót
(székhely: 3000 Hatvan, Knézich u. 11.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg 252.000,- Ft összegben. Az ár nem tartalmaz ÁFA-t, mivel a vállalkozó
alanyi adómentes. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1132/2013. (XI. 26.) 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-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a ’lelki egészség helyi, kisközösségi
programjainak megvalósítása, krízishelyzetű életállapotok megelőzése’ keretében Hatvan
településen, krízishelyzetű emberek felismerésére és támogató szolgálatokba irányítására
vonatkozó rendszer kialakításával, valamint a krízishelyzetű emberek felismerésére és
támogató szolgáltatásba irányítására vonatkozó felkészítéssel (szociális ellátórendszer,
munkaügyi központ, háziorvosok, védőnők felkészítése a rendszer működtetésére) a Dietőr
Kft.-t (székhely: 2012 dunakeszi, Széchenyi u. 72.) mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 635.000,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati
támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1133/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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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-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a ’lelki egészség helyi, kisközösségi
programjainak megvalósítása, krízishelyzetű életállapotok megelőzése’ keretében Hatvan
településen tartandó szülői készségek javítását célzó kisközösségi szülőklub megtartásával
Baranyi Judit egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Zsilip u. 3.) mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 336.000,- Ft összegben. Az ár nem tartalmaz
ÁFA-t, mivel a vállalkozó alanyi adómentes. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból
biztosított.
Határidő: 2013. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1134/2013. (XI. 26.) 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-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a ’lelki egészség helyi, kisközösségi
programjainak megvalósítása, krízishelyzetű életállapotok megelőzése’ tárgykörében Hatvan
településen tartandó, az életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzése,
azonosítása és támogatásban részesítése céljából alkohol problémákkal küzdő személyek
családtagjainak szóló önsegítő csoportfoglalkozások megtartásával a Baptista Szeretetszolgálat
- Hegymenet Klubot (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 14.) mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 160.000,- Ft összegben. Az ár nem tartalmaz ÁFAt, mivel a szervezet tevékenysége adómentes. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból
biztosított.
Határidő: 2013. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1135/2013. (XI. 26.) 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-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a ’lelki egészség helyi, kisközösségi
programjainak megvalósítása, krízishelyzetű életállapotok megelőzése’ keretében Hatvan
településen tartandó, az életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzése,
azonosítása és támogatásban részesítése céljából az alkohol problémákkal küzdőknek szóló,
alkohol leszokást támogató önsegítő csoportfoglalkozások megtartásával a Baptista
Szeretetszolgálat - Hegymenet Klubot (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 14.) mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 160.000,- Ft összegben. Az
ár nem tartalmaz ÁFA-t, mivel a szervezet tevékenysége adómentes. Pénzügyi forrás a
pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

820

1136/2013. (XI. 26.) 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-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a felnőtt lakosság rendszeres,
életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző programok tárgykörében az Ecséd községben
tartandó jóga foglalkozások helyszínéül szolgáló terem bérbe vételére Ecséd Község
Önkormányzatával (székhely: 3013 Ecséd, Szabadság út 139.) mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevővel köt bérleti szerződést bruttó 120.000,- Ft összegben. Pénzügyi
forrás a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1137/2013. (XI. 26.) 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-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül, ’a felnőtt lakosság rendszeres,
életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző programok szervezése’ tárgykörében Csány
községben tartandó zenés táncfoglalkozások megtartásával a Lajtha László Alapítványt
(székhely: 3300 Eger, Knézich Károly út 8.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg bruttó 487.040,- Ft összegben. Az ár nem tartalmaz ÁFA-t, mivel a
vállalkozó tevékenysége adómentes. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

43. napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázattal kapcsolatos
döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Ezek a hivatal dolgozóira vonatkozó egészség megőrzési programok. Ez egy betervezett
program, az egészségnap megszervezése. Megtörtént az árajánlatok bekérése.
Illetve maradványpénz maradt a terembérleti díjak miatt, ezért egy küzdősport foglalkozás lett
betervezve, hogy férfiak sem maradjanak ki a programból.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén 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:
1138/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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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 egészségnap megszervezésével a Dietőr Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-t
(székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 72.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg bruttó 635.000,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. december 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1139/2013. (XI. 26.) 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 a küzdősport foglalkozások megtartásával Hornyák István egyéni vállalkozót
(székhely: 3016 Boldog, Rákóczi út 27.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg 360.000,- Ft összegben. Az ár ÁFA-t nem tartalmaz, mivel a vállalkozó
alanyi ÁFA-mentes. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. december 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

fejlesztése

–

44. napirendi pont
Előterjesztés
„Gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális
bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző
Végéhez érkezik a pályázat megvalósítása és a végén egy projekt szintű könyvvizsgálatra van
szükség, és könyvvizsgáló cég kiválasztására került sor.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1140/2013. (XI. 26.) 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
az ÉMOP-4.1.2/B-12-2013-0004 kódszámú, „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó projektszintű
könyvvizsgálati szolgáltatással a GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.-t (székhely: 5100
Jászberény, Zirzen Janka u. 6.) bízza meg bruttó 1.524.000,- Ft vállalkozási díjért, mint az
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önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból
biztosított.
Határidő: 2013. december 2. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

45. napirendi pont
Előterjesztés a csapadékvíz elvezetési rendszer egyes elemeinek javításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A Mikes utcában történő javításra kerültek árajánlatok bekérésre.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt javasolta annak
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1141/2013. (XI. 26.) 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 Mikes utca 46. sz. alatti ingatlan előtt
húzódó csapadékvíz elvezető ároknak a felszín alatti zárt csapadékvíz csatorna hálózatba
történő bekötési munkáinak elvégzésével a GEOGÉP Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény,
Réthely u. 39.) bízza meg bruttó 320.112,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendelet városüzemeltetési kiadásai között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

46. napirendi pont
Előterjesztés KRESZ tükör megrendeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Valaki összetörte a KRESZ tükröt, javítani kell.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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1142/2013. (XI. 26.) 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 Hatvany Irén u.- Csaba utca
csomópontjában elhelyezésre kerülő KRESZ tükör szállításával a CSP Trade Kft.-t (székhely:
1031 Budapest, Nánási út 2. B/71.) bízza meg bruttó 25.970,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

47. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati bérlakások gázkazán cseréjéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Árajánlatokat kértünk be ebben az esetben is.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1143/2013. (XI. 26.) 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 szerint átruházott hatáskörben eljárva a Hatvan, Horváth Mihály út 1. II/10. és a
Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/9. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásokban
gázkazánok elhelyezési munkáival Prisztóka László egyéni vállalkozó (székhely: 3014 Hort,
Rákóczi út 43.) bízza meg bruttó 414.060.-Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges 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: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

48. napirendi pont
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtárban elvégzendő
tartószerkezeti megerősítési munkákról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Árajánlatokat kértünk be.
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1144/2013. (XI. 26.) 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 Ady Endre Könyvtár Újhatvani
Fiókkönyvtára (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 13.) gyermekkönyvtári részében szükséges
tartószerkezeti megerősítési munkáinak elvégzésével a Mézsorás-Építőipari Kft. (székhely:
3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletében a 2013. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő: 2013. december 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

49. napirendi pont
Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1145/2013. (XI. 26.) 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 Hatvan, Nyírfa utca 3384/17 hrsz.-ú telken
található játszótéren labdafogó háló kialakításával a Mézsorás-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Balassi Bálint út 120.) bízza meg bruttó 279.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendeletben 2/a. mellékletben a városüzemeltetési feladatok között Szinyei András képviselő
kerete terhére 279.000,- Ft összegben biztosított.
Határidő: 2013. december 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és
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50. napirendi pont
Előterjesztés Lestyán Balázs és Tarsoly Imre önkormányzati képviselők képviselői
kereteinek felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, van-e valakinek ellenvetése az egyben történő
szavazás tekintetében.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén 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:
1146/2013. (XI. 26.) 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 Horváth Mihály út 5. sz.-ú ingatlan mögötti
járda felújításával a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg
bruttó 162.560,- 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 Lestyán Balázs
önkormányzati képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1147/2013. (XI. 26.) 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 Klapka u. 2. sz.-ú ingatlan előtti járda
felújításával Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16. hrsz.) bízza meg bruttó
95.250,- 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

51. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és
fakivágásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

közterületeken

történő
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Feltette a kérdést a bizottsági tagok részére, van-e valakinek ellenvetése az egyben történő
szavazás tekintetében.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 11 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1148/2013. (XI. 26.) 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 4604/20 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Tabán út
20. szám előtti közterületen álló 1 db nyírfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db
gömbakác növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. december 11.(fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1149/2013. (XI. 26.) 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 1184 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Béke u. 56.
szám előtt álló 2 db balesetveszélyes fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy 2 db gömbjuhar
növény beültetésével kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. december 11.(kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1150/2013. (XI. 26.) 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 2615 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Bezerédi u.
2. szám előtti közterületen álló 5 db fa ifjításához, valamint az udvaron található 1 db fa
kivágásához.
Határidő: 2013. december 11.(kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1151/2013. (XI. 26.) 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
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önkormányzati tulajdonú hatvani 1244/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Viola utcai
vízelvezető árokban álló 2 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db
gömbakác növény beültetésével kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. december 11.(kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1152/2013. (XI. 26.) 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 2806/11 és a 2806/4 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a
Hatvan, Balassi Bálint úti közterületen lévő 27 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a
növények új fasor beültetésével kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. december 11.( fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1153/2013. (XI. 26.) 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 3978/38 és a 3978/68 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a
Hatvan, Horváth M. úti közterületen lévő 43 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a
növények új fasor beültetésével kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. december 11.(fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1154/2013. (XI. 26.) 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 5156 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Szent Mihály
utcai közterületen lévő 8 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények új fasor
beültetésével kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. december 11.(fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1155/2013. (XI. 26.) 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 1660/1 és a 1661/19 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a
Hatvan, Teleki úti közterületen lévő 32 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények új
fasor beültetésével kerüljenek pótlásra.
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Határidő: 2013. december 11.(fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1156/2013. (XI. 26.) 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 895/10 és a 895/12 hrsz.-ú ingatlanokon, természetben a
Hatvan, Rákóczi úti közterületen lévő 37 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények
új fasor beültetésével kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. december 11.(fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1157/2013. (XI. 26.) 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 2649/1-2682 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan,
Szúnyogszigeten elburjánzott fásszárú növények kivágásához.
Határidő: 2013. december 11.(kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1158/2013. (XI. 26.) 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 2685/8 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Zagyva-folyó és
Kórház közötti közterületen lévő elburjánzott fásszárú növények kivágásához.
Határidő: 2013. december 11.( fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

52. napirendi pont
Előterjesztés a Szent István Általános Iskola táncterem kialakítási munkáinak az I.
üteméről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Kértünk be árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot tevő kapta meg.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
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:
1159/2013. (XI. 26.) 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 Szent István Általános Iskolában (székhely:
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.) a táncterem kialakítása I. ütemének a kivitelezésével Lakatos
Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, Ringsted u. 13.) bízza meg bruttó 234.000,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletében a 2013. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 20.(szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

53. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság támogatásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1160/2013. (XI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
(székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 2.) részére bruttó 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint
támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak
szerint, a Hatvani rendőrkapitányság Hatvan, Ratkó József út 14. szám alatti épületének
klímaberendezéssel történő ellátására. A fenti összeg Hatvan város 2014. évi költségvetésébe
beépítésre kerül.
Határidő: 2013. december 15. (a támogatási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.
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Papp István bizottsági elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 45 perckor befejezettnek nyilvánította.
K.m.f

MARJÁN JÁNOS
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

