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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2013. augusztus 27-én 9,00 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök    
Bagi Miklós  bizottsági tag  
Marján János   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    jegyző 
dr. Takács Gábor    ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária    gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva    számviteli, vagyonnyilvántartási és - kezelési osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes    ügyfélszolgálati osztályvezető 
Nagyné Talabér Anikó    adóügyi osztályvezető 
Selmeczi Attila   közbeszerzési ügyintéző 
Gulyás Csaba   könyvvizsgáló 
Decsi Ferenc    Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
     vezérigazgató 
Nagy Ferenc    Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
     Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető  
     igazgató 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 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 bizottság i tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy az első három napirendi pontként  3 db pályázat 
bontására kerüljön sor, a meghívóban 39. napirendi pontként szereplő „Előterjesztés „A 
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természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó labor felújításához kapcsolódó 
építési munkák elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggő döntésről” című 
pontot a bizottság vegye le napirendjéről.  
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató úr kérésére a meghívó szerinti  
- 3. napirendi pontot „Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójának elfogadásáról”, a  
- 14. napirendi pontot „Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata folyószámla-hitel keretének 
engedményezéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére” illetve a  
-15. napirendi pontot „Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
vagyonkezelésbe adásáról” pedig a pályázat bontás után elsőként tárgyalja a bizottság. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
703/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. augusztus 27-i nyílt ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 
 

1. A hatvani 3248 hrsz.-ú, természetben a Kórház u. 13. sz. alatt található ingatlan 
értékesítésére beérkezett pályázat bontása 

 
2. A hatvani 3657 hrsz.-ú, természetben a Klapka u. 29. sz. alatt található ingatlan 

értékesítésére beérkezett pályázat bontása 
 

3. A hatvani 3256 hrsz.-ú, természetben a Balassi B. út 66. sz. alatt található ingatlan 
értékesítésére beérkezett pályázat bontása 

 
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójának elfogadásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata folyószámla-hitel keretének engedményezéséről 

a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

6. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
7. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. év I. félévi ügyvezetői tájékoztatójáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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9. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
10. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszabályának módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Széchenyi Zsigmond 

Könyvtár álláshelyeinek bővítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés az Újszerű Technikai Sportok Egyesületének polgármesteri keretből történő 

támogatásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
13. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
15. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
17. Előterjesztés adósságkonszolidáció által teljesült, az Albert Schweitzer Kórház-

Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos 
önkormányzat által nyújtott kölcsönök és folyószámla hitel kifizetéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2012. évi beszámolójának elfogadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
19. Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 2013. I. félévi pénzügyi 

teljesítéséről szóló beszámolójáról és vagyonfelosztási szerződőséről 
 (HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet támogatásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés az ősszel megrendezésre kerülő 2013. évi lakossági veszélyes 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
22. Előterjesztés a Szúnyog szigeten található 31 darab magántulajdonú ingatlan 

megvásárlásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
 

23. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4587 helyrajzi számú, természetben a 
Gódor Kálmán utcában található ingatlan elidegenítéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület bontásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
25. Előterjesztés tervezési szerződés megszüntetéséről 
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 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés közterületen elhelyezett hirdetőberendezésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyogirtási munkák további 
megrendeléséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
28. Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
29. Előterjesztés a Hatvan, MÁV Sporttelep területén található faház bérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
30. Előterjesztés a köznevelési intézményeket érintő uniós projektek jogutódlásával kapcsolatos 

megállapodásról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
31. Előterjesztés az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek 

növelésére” tárgyú kiemelt pályázati felhíváshoz kapcsolódó döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
32. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

33. Előterjesztés a „Thurzó utcai parkoló építése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
összefüggésben meghozandó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

34. Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó  közbeszerzési 
eljárásokkal összefüggő döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

36. Előterjesztés „Az Öveges Program” című pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és 
kapcsolódó anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben 
meghozandó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

37. Előterjesztés a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis 
maior pályázathoz kapcsolódó 472/2013. (VI. 27.) sz. határozat módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

38. Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

39. az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

40. Előterjesztés az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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41. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 

megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó külső 
projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
összefüggő döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
42. Előterjesztés ”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 

megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázat keretében beszerzendő 
eszközökről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
43. Előterjesztés „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési munkáinak és a 

szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
összefüggésben meghozandó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

44. Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal kapcsolatos döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

45. Előterjesztés A „Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó, Hajós Alfréd 
úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással összefüggő döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
46. Előterjesztés A „Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó, Mohács úti 

bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással összefüggő döntésről  

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

47. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

48. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás megrendelése„ elnevezésű közbeszerzési eljárással 
összefüggő döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

49. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése„ elnevezésű közbeszerzési 
eljárással összefüggő döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

50. Előterjesztés a hatvani autóbusz-pályaudvar infokommunikációs akadálymentesítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

51. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező népkerti elektromos szekrény betáplálását 
szolgáló kábel javításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

52. Előterjesztés a Hatvan, Rákóczi úti járda felújításáról szóló 642/2013. (VI. 26.) sz. határozat 
módosításáról   

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

53. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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Határid ő: 2013. augusztus 27. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                     
 
                                                   
1. napirendi pont 

A hatvani 3248 hrsz.-ú, természetben a Kórház u. 13 . sz. alatt található ingatlan 
értékesítésére beérkezett pályázat bontása l  

 
Papp István bizottsági elnök 
Ingatlanértékesítésre érkeztek pályázatok. Az első pályázat felbontása következik. 
 
 
2. napirendi pont 

A hatvani 3657 hrsz.-ú, természetben a Klapka u. 29 . sz. alatt található ingatlan 
értékesítésére beérkezett pályázat bontása 

 
Papp István bizottsági elnök 
A második pályázat felbontása következik. 
 
 
3. napirendi pont 

A hatvani 3256 hrsz.-ú, természetben a Balassi B. ú t 66. sz. alatt található ingatlan 
értékesítésére beérkezett pályázat bontása 

 

Papp István bizottsági elnök 
A harmadik pályázat felbontása következik. 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Egy-egy pályázat érkezett, mind a hármat az Archibest Kft. nyújtotta be. A bizottsági ülés 
végére leellenőrizzük, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően kerültek-e benyújtásra a 
pályázatok.   
 

 

4. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámoló jának elfogadásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Takács Gábor ügyvéd 
Pár szóban mondanám, és a többi cég beszámolójához is kapcsolódik. Az államháztartásról 
szóló törvény 87. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatoknak féléves jelentési 
kötelezettségük van a gazdasági helyzetükről. Tekintettel arra, hogy a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosa 
egy személyben az önkormányzat, így a társaság mutatói meghatározhatják az önkormányzat 
költségvetésével kapcsolatos mutatókat, a gazdasági, pénzügyi helyzetét az önkormányzatnak. 
Erre tekintettel az önkormányzat megkérte a tulajdonában álló gazdasági társaságokat, hogy 
féléves gazdasági helyzetükről készítsenek beszámolót. A féléves beszámolók és mérlegek el 
is készültek, amelyek alátámasztják a gazdasági társaságok féléves működését. 
Számszaki adatokról Nagy Ferenc ügyvezető igazgató úr kíván beszélni. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Az előző év működéséhez képest annyi a változás az első félévben, hogy az őrzés-védelem 
költségét át tudtuk terhelni a generálkivitelezőre, ami a korábbi időszakban egy jelentős költség 
volt. A víz és az áram egy töredék költség, ami viszont új költség elem, és megemelkedett a 
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korábbiakhoz képest a banki hitel költsége, amiből tudom finanszírozni a támogatások és az 
ÁFA összegét. Egyébként nagyon szépen működik a támogatás lehívás, az ÁFA 
visszaigénylést azt tudjuk, hogy elég hosszadalmas, de eddig azok is rendben vannak. 816 
millió forint támogatást hívtunk le eddig, ÁFÁ-nál 9 milliós követelésünk van, ami látszik itt a 
számokból. A szállítói tartozás, ami viszonylag egy nagy összeg a korábbihoz képest, de ezeket 
folyamatosan fizetjük ki. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ahogy teljesítés van, úgy kéritek le az állami támogatást? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Igen. Tehát az építésnél ez úgy működik, hogy teljesítési százalék lett szerződésben 
meghatározva. Hét ütemre lett bontva a kivitelezés, és ha megvan az a teljesítési százalék, 
amit a műszaki ellenőr is igazolt, soronként részletesen alátámasztva, akkor tudjuk benyújtani a 
számlát. 
 
Marján János bizottsági tag 
A végén hogy fog ez kifutni? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
A hitel? 
 
Marján János bizottsági tag 
Az is, meg a veszteségek, amik keletkeztek. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Látjuk már ez előterjesztésekből is, hogy egy Üzemeltető Kft. lesz létrehozva, és ennek az 
Üzemeltető Kft.-nek adja bérbe a Beruházó Kft. az egész komplexumot. A díj az úgy lesz 
kikalkulálva, hogy az Üzemeltető Kft.-től olyan árbevétel visszaforogjon, végül is a belépő 
díjakból és a bérleti díjakból, a különböző helységek bérleti díjaiból. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez a cég ez meddig marad fenn? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Öt év minimum a fenntartási időszak, amíg nekem jelenteni kell az Unió-s támogatás miatt. 
Tehát öt évig mindenképp. 
 
 Marján János bizottsági tag 
A saját tőke most is mínuszos. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Igen, az most egy kicsit mínuszos. Bérleti díjat fogunk kapni a generálkivitelezőtől, úgy hogy 
gyenge mínuszos időszakok lesznek. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak a saját tőke miatt kérdezem. Számviteli törvény… 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Igen, ezt helyre fogja egy kicsit billenteni a bérleti díj. Évvégére nem tudom megjósolni, de 
mondjuk a következő hónapra már igen. Ez attól függ, hogy mennyi kamatot kell majd 
bankköltségre fizetni. Eddig elég jól pörgött, a tervezettől jóval alacsonyabb szinten volt a 
hitelállományunk, gyorsabban jöttek a támogatások. A második félévben kicsit az ÁFÁ-tól félek, 
mert az eszköz ÁFÁ-ját kell finanszíroznom, és az most már jelentős. Ezért magasabb lesz a 
banköltség. 
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Marján János bizottsági tag 
Üzemeltetésre az állam fog adni pénzt? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Igen. 150 millió forintot szavaztak meg korábban erre. 
 
Marján János bizottsági tag 
Évente? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Évente. A működtetésre. 
 
dr. Takács Gábor ügyvéd 
Még egy kiegészítést hozzátennék. Felügyelő bizottsági ülésre egyik esetben sem volt szükség, 
ennek ellenére a felügyelő bizottságok összehívása megtörtént és megtárgyalták ezeket a 
beszámolókat.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel 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 következ ő határozatot hozta: 
 
704/2013. (VIII. 27.) 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. féléves beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező, 2013. I. félévre szóló beszámolóját 
jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata folyószámla-h itel keretének 
engedményezésér ől a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadás zati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
100 millió forint keretösszegről van szó. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A hitelkeretből további 100 millió forint kerül engedményezésre. 
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Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
A kastély környezetéhez kapcsolódóan újabb beruházásokat tervez az önkormányzat, a 
postapark kiépítésre kerül, ott a kastély mögötti rész. A kastélyt körbevevő járdaszakasz 
felújításra kerül új burkolatokkal, valamint a régi buszmegálló épületénél is elindultak már a 
munkák, ott is művészeti jellegű kávézó, vendéglátóhely kerül kialakításra, és ehhez a 
projekthez kapcsolódóan, mivel abszolút a kastély környezete ilyen turisztikai, művészeti jellegű 
beruházásról van szó a régi buszmegállónál is, így ez a Kft. fogja bonyolítani ezeket a 
beruházásokat is és ennek a fedezete ez az összeg. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kihagytátok a pályázatból? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Ez nem a pályázati összegből fog megvalósulni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Akkor miből? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Én hitelt kapok hozzá az önkormányzattól. 
 
Marján János bizottsági tag 
Erről szavaztunk már? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A bankkal – úgy tudom – még most vannak a tárgyalások, hogy ezt a későbbiekben, most 
folyószámlahitelről van szó. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ezt értem, de a beruházásról tárgyaltunk? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Következő napirendi pont lesz a vagyonkezelésbe adásáról, a kettő összekapcsolódik. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Vagyonkezelésbe megkapom ezeket, ugyanúgy, mint a lenti épületrészeket a kastélynál, és így 
tudom megcsinálni ezeket a beruházásokat. 
 
Marján János bizottsági tag 
Azt gondolom, hogy meg kellett volna a bizottságnak ezt előtte tárgyalni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Már meg volt, amikor a pályázatot tárgyaltuk. 
 
Marján János bizottsági tag 
Volt egy pályázat, arra megvolt külön a beruházási összeg, amit elnyertünk, az volt az egyik 
része. Ez most pluszba lesz. Ez nem pályázati pénzből lesz, hanem önkormányzati pénzből. Ha 
jól értem. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Csak azt a területet is meg kellene csinálni, amit a pályázatból nem lehetett. 
 
Marján János bizottsági tag 
Hitelt veszünk fel csak nem beruházásit, hanem folyószámlahitelt beruházásra. Itt ez a lényeg. 
 
 



 

 

527 
 

 

dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ezt azért így ne mondjuk ki. Mert most egyelőre az van, hogy a folyószámla-hitel keretet 
átengedjük, de arra lehetőség van, és most arról folynak a tárgyalások, hogy a bank azt 
átminősítheti beruházási hitellé. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez olyan, mintha gombot csinálnánk valamihez és még nincs kabát. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Valahogy el kell indulni. 
 
Marján János bizottsági tag 
És ez meg lett külön pályáztatva? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Ezek a beruházások? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Még most kapja meg vagyonkezelésbe, és utána lesz közbeszerzés kiírva. 
 
Marján János bizottsági tag 
A korábbi gyakorlathoz képest ez egy újfajta gyakorlat. Elfogadom, hogy ez kell, meg muszáj 
megcsinálni, csak hát ne folyószámlahitelből csináljuk meg a beruházást. Ennek ez a lényege. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Hitel átminősítés lesz. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A bankkal most folyik a tárgyalás, hogy mi módon, és hogy lehet, ha kellenek hozzá testületi 
döntések, akkor fogjuk hozni. Most van felderítés alatt, hogy milyen testületi döntések kellenek 
hozzá. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, 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 következ ő határozatot hozta: 
 
705/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata folyószámla-hitel keretének engedményezéséről a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére című előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által 
biztosított 600 millió Ft összegű folyószámla-hitel keretéből – a 893/2012. (XII. 13.) számú 
határozatában engedményezett 100 millió Ft-on felül -, további 100 millió Ft összeget 
engedményez a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az engedményezéssel kapcsolatos 
szerződések  aláírására. 
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2. A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. között aláírásra kerülő további 100 
millió Ft összegű folyószámla-hitel keret igénybevételéhez Hatvan Város Önkormányzata 
készfizető kezességet vállal. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 15.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
6. napirendi pont 

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonban lév ő ingatlanok vagyonkezelésbe 
adásáról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Tehát itt amit az előbb elmondtam, ezekről az ingatlan részekről van szó, ezeket kapja meg a 
Beruházó Kft. vagyonkezelésbe és ezeken kell a fejlesztéseket végrehajtani. 
 
Marján János bizottsági tag 
És ez mennyibe kerül? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Vannak tervezői költségvetések. A volt buszmegálló olyan 60 millió körüli nettóban, a postapark 
is körülbelül akkora összeg. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ezekre nem lehetett pályázni korábban? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem lehetett. A Kossuth tér déli térrész és a Hatvany Lajos Múzeum pályázatába a régi 
autóbusz pályaudvar a pályázható összeg miatt nem fért bele, 55 millió forint volt, amit lehetett 
pályázni és ezt teljes mértékben kimerítjük. A járdára és a postatérre pedig nem volt pályázat. 
A Horváth Mihály út felújítása a Radnóti tértől a Tanács útig, és a Kossuth térnek az újjáépítése 
az a KÖZOP-os pályázatban benne van, amit terveztetett az önkormányzattal, a NIF-el kötött 
konzorciumi megállapodás értelmében. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Fel lesz újítva. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Előreláthatólag igen. Annak a terveit elkészítette az önkormányzat és a NIF beadta pályázatra. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez a 150 millió forint? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen.  
 
Marján János bizottsági tag 
És ott lesz körforgalom is, a Nádasdy-n? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem, ez csak felújításra kerül addig. Új körforgalom nem lesz. Csak a 21-es-3-as útnál az a 
megemelt körforgalom lesz az új körforgalom. 
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Marján János bizottsági tag 
És erre nem lehet pályázni? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Erre, hogy a Feri megkapja? Nincsen rá pályázat. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kormányzati pénz? Most csak az, hogy ahogy számolgattam a költségeket, ez plusz 150 millió. 
Meg még ami nem jött be helyi adók, ez elég érdekes lesz. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Valószínűleg ne csak ezt az 1 évet terheli. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mikor kell befejezni a beruházást? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Következő évben. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
De az nem a pályázatnak a része. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Nem. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Amit a tervekre költöttünk azt – elviekben - a pályázatnál a tervezési költséget visszakaphatjuk, 
ami a vasúti hidas. 
 
Papp István bizottsági elnök 
És az visszapótolná ezt a pénzt. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Benne van a költségvetésben. 
 
Marján János bizottsági tag 
Jó, csak az lett volna nekem a szimpatikus, hogyha bejön ez, hogy ez mennyi pénz, mennyi 
munka, el kezdünk tárgyalni, megbeszéljük, és a finanszírozását hogy oldjuk meg. Az egy 
teljesen releváns dolog, és akkor megyünk előre. Itt most megcsináltuk azt, hogy ezt majd 
megfinanszírozzuk 100-ból, de már tudom, hogy nem annyi kell, mert már tudom, mert 
elhangzott. Ezért furcsa nekem, hogy előre megyünk valamivel. Azt gondoltam, hogy valami 
pénz lesz majd és akkor kipipáljuk. Jó, hát menjünk előre… 
 
Papp István bizottsági elnök 
Azért is ügye, hogy egységesen akkor meg lesz csinálva. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak nehogy beleszaladjunk valamibe. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, a 
határozati javaslatot  szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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706/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. és Hatvan Város 
Önkormányzata között megkötésre kerülő, a hatvani 5226 hrsz.-ú ingatlan, valamint a hatvani 
2806/4 hrsz.-ú ingatlanból 1800 m2, a 2994/1 hrsz.-ú ingatlanból 3200 m2 és a 2702/2 hrsz.-ú 
ingatlanból 580 m2, mindösszesen 5580 m2 nagyságú terület vagyonkezelésbe adásáról szóló, 
jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződést annak mellékleteivel, valamint 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az okiratok földhivatali 
benyújtásáról. 

Határid ő: 2013. augusztus 31. (aláírásra és földhivatalhoz történő benyújtásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató távozott az ülésr ől. 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási  és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság 2013. év I. félévi ügyvezet ői 
tájékoztatójáról 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Takács Gábor ügyvéd 
Annyi kiegészítést tennék, hogy tekintettel ara, hogy Hatvan ennek a társaságnak csak a 
többségi tulajdonosa, így alapítói jogokat a társasággal szemben nem tud gyakorolni. Az 
ügyvezető a társaság taggyűlésének tartozik mindenféle beszámolási köztelezettséggel. Erre 
tekintettel az önkormányzat kérésére az ügyvezető úr tájékoztatót ad a féléves gazdasági 
helyzetről és elkészítette ennek megfelelően a társaság féléves beszámolóját.  
 
Decsi Ferenc igazgató 
Az első félév egy kicsit mínuszos lett, de ez még kezelhető. A II. félévvel nem tudom mi lesz. A 
rezsi csökkentés miatt havonta bruttó 8 millió forint hiányt jelent az előző félévekhez képest. 
Az egy negyedéves számlázási időszakban bruttó 30 millió forintot fog jelenteni amennyivel 
kevesebbet fog beszedni ez a cég. Nem tudom, hogy honnan lesz meg ez a 30 millió forint. 
Ötletem sincs. Idézőjelben 3 fő költségünk van, az egyik a lerakói díj, kb. 30-35 %-át viszi el az 
eddig beszedett díjnak, a másik a bér és a járulékok, a harmadik az üzemanyag, és minden, 
ami emellett van az már csak egyéb aprópénz. Illetve még a gépek bérlete. Megjegyzem, hogy 
a Zrt.-től bérli a kukásautóknak, illetve hulladékgyűjtő autóknak egy részét, szám szerint négyet, 
de ebben az évben még nem került fizetésre, különben nem tudnánk tartani az egyensúlyt. 
Természetesen a mérlegben elhatárolva benne vannak ezek a költségek is, hogy ezt előbb-
utóbb ki kell egyenlíteni a Zrt. felé, ezt a bérleti díjat.  
Nem tudom, hogy honnan lehetne támogatást kérni, vagy valamilyen hozzájárulást. Van egy 
ötletem, hogy előbb-utóbb az önkormányzatoknak kell beletenni a pénzt, de nyilván ettől 
mindenki szeretne elzárkózni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hulladékátrakó az úgy néz ki, hogy menni fog.  
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Decsi Ferenc igazgató 
De az nem a Kft.-hez tartozik, hanem az a Társuláshoz. A Társulás dolgaiban nem vagyok 
annyira otthon. 
Csak hallomásból ismerem az ügyet, de az még több mint egy év, hogy az megépül. Nyilván ott 
a lerakói díj, amin lehet keresni. Elviszik ezek a lerakók, nyilván a haszon is rajta van. Itt meg 
nem lesz rajta a haszon, csak a kötelező költségek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nullszaldósra lehetne kihozni. 
 
Decsi Ferenc igazgató 
Az egy másik dolog, az rendben van, hogy a nonprofit benne van, csak a bevétel nincsen 
hozzá. 
 
Marján János bizottsági tag 
Olvastam valamelyik újságban, hogy ahol az önkormányzatok végzik ezeket a munkákat és a 
rezsicsökkentés miatt lesz kiesés, ott lesz egy bizonyos visszarendezés. 
 
Decsi Ferenc igazgató 
Én ilyenről nem tudok. 
 
Marján János bizottsági tag 
Senki nem tud hivatalosan semmit. 
Ezért volt jó azoknak a cégeknek, akik előtte a bázisukat jól megemelték és abból csökkentik le. 
Csak itt tudjuk, hogy már a bázissal is gond volt annak idején Hatvanban. 
Nem csak ez a három tényező, ahogy olvastam az anyagban, hanem még ott van egy 70 
milliós követelés állomány. Ennek mi a valós beérkezése? 
 
Decsi Ferenc igazgató 
El voltunk csúszva díjbeszedéssel. Első negyedévvel indultunk el, az első negyedévben nem 
tudtuk elindítani beszedni, csak a II. negyedévben. II. negyedévben szedtük be az I. 
negyedévet, most a III. negyedévben kezdtük utólérni magunkat a II. negyedévvel. Azért van 
betéve az a 70 millió, mert még azt tudtuk, hogy jönni fog csak nem volt még kiszámlázva. 
Településenként megy a számlázás, folyamatos teljesítés, fizetési határidő a negyedév utolsó 
napja. Elindítottuk a díjbeszedést, a díjbeszedő rendszert. Az történt, hogy aki alapvetően 
díjbeszedésre van beállítva, annak előre kinyomtatjuk a számlát, azt kiviszi díjbeszedő. Ha nem 
sikerül, akkor van még egy alkalom a településeken az ügyfélszolgálaton, aki akarja befizetheti. 
És van egy határideje, amikor azt mondjuk, hogy itt a vége, aki eddig nem fizette be, s nincsen 
lejelentve neki a csoportos beszedés, az megkapja a csekkes számlát. 
Azért erőltetjük a díjbeszedést, mert nagyon nagy banki költségek vannak, meg a csekken is 
elég nagy az alapköltség, ezért erőltetjük a díjbeszedést, mert a díjbeszedők olcsóbban 
dolgoznak. Ezenkívül azokkal ki is tudom vitetni rögtön a számlát is, levelet is, a postát csak 
minimálisan használjuk ebből a tekintetből. A postát Jászfényszarun használjuk, mert ott nem 
sorban vannak a házszámok, meg helyrajzi számok vannak nem házszámok. A többi 
településen általában mi hordjuk ki a levelet is és a számlát is. 
Most ott tartunk, hogy Hatvanban tartunk a II. negyedévnek a díjbeszedésével, most már csak 
Boldogon vagyunk elmaradva, a többi településen már a II. negyedév be van szedve. 
Szeptemberben el tudjuk indítani a III. negyedévnek a díjbeszedését. Kezdjük utólérni 
magunkat. Csak mindig jönnek újabbak és újabbak, most utoljára Nagyréde csatlakozott július 
1-jével, és onnan például még mindig nincs meg a lakossági adatbázis 100 %-osan.  
Volt olyan település, ahol megkaptuk az adatbázist, majd kiderült, hogy elcsúsztak a sorok 
nekik, újra kellett az egészet csinálni, de ez az első számlázás után derült ki, mikor tömegesen 
jöttek a reklamációk.  Annyit kell tudni erről, hogy kb. 18 ezer szerződés van, amelyek 
különböző csoportba vannak osztva. 
 
 



 

 

532 
 

 

Marján János bizottsági tag 
Évvégén mennyi lesz a mínusz? 
 
Decsi Ferenc igazgató 
Évvégén nem tudom mennyi lesz a mínusz. Annyit kell tudni, hogy ennek a cégnek nincsen 
folyószámlahitel szerződése, csak abból élünk, ami bejön. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
707/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. év I. félévi ügyvezetői tájékoztatójáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja a gazdasági társaság jelen határozat mellékletét képező, 2013. I. félévre szóló 
beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. féléves 
beszámolójának elfogadásáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Takács Gábor ügyvéd 
A Zrt.-vel kapcsolatban is ugyanazt tudom elmondani, mint az előzőekben. A felügyelő bizottság 
itt is meghallgatta a vezérigazgató féléves beszámolóját és jóváhagyás érdekében szavazásra 
javasolja azt a képviselő-testület számára. 
Számszaki tekintetben Decsi úr tud érdemben tájékoztatni. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
A felügyelő bizottság elfogadta ezt a beszámolót. Annyit kell tudni róla, hogy vannak 
elhatárolások, illetve van egy nagyobb elhatárolás az az önkormányzat oldaláról elhatárolás. 
Nagyon sok olyan munka volt, ami elkészült, de még nem került számlázásra. 10 milliós 
nagyságrendről van szó, ami bekerült. Ezenkívül van benne még egy a 85. soron, gyakorlatilag 
a Zrt. a teljes évi támogatását lehívta. Erre azért van szükség, mert van egy kis APEH 
problémánk, és muszáj vagyunk befizetni a többletpénzt, azért, hogy a helyzetet kezelni 
lehessen. Gyakorlatilag ezt úgy tudtuk megoldani, hogy az év végi támogatást ami, december 
november, október, szeptember és augusztusra járt volna, az mi gyakorlatilag már az első 3-4 
hónapban lehívtuk, így sikerült stabilizálni az APEH-nál fennálló tartozást, ami nem éri el a 100 
milliót így. Viszont így nincs támogatás. 
Eredményünk azért ha nem is nulla, de közelít a nullához,  a pénzügyi oldal azért rendesen 
elviszi. És nincs megoldva az APEH kérdés, illetve a kórház sem. 
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Papp István bizottsági elnök 
A kórház az folyamatban van, a 120 millió nem? 
 
Marján János bizottsági tag 
Másfél éve. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Úgy van folyamatban, hogy mi azt az APEH-nek mondtuk, hogy azt az APEH kérje el a másik 
társszervtől. Nem jutottak dűlőre, szeptember 6-án lesz egy bírósági tárgyalás. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A Zrt. is jelen lesz? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az elsőn biztos nem, de nyilván a másodikon a Zrt.-nek bizonygatni az igazát. 
Igazából, június 30.-a volt egy feltételes határidő. Addig kellett volna a GYEMSZI-nek a 
lehetőségekhez képest a kórházaknak, a volt gazdasági társaságok tartozásait rendezni. Ezt a 
Zrt. felé nem tette meg. Az APEH gyakorlatilag ezt várta meg. 
 
Marján János bizottsági tag 
Megint az a problémám, mint az előzőnél. Megint év végéig még plusz dolgok várhatóak. És ez 
már 100 %-ban önkormányzati. Mert az előzőeknél azt mondjuk, hogy az önkormányzatok felé 
majd kifogjuk számlázni ezeket a pénzeket, mert ki kell. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Én nem tudom, én ezt csak javasoltam. Ez egy lehetőség, javaslat. Ha nincs más. 
 
Marján János bizottsági tag 
Tekintve, hogy tulajdonosok, és a céget fenn akarják tartani, akkor ki kell, hogy fizessék.  
De ugyanaz a probléma van, az előző évhez képest semmit nem változott. Csak annyiban, 
hogy ezek a pénzek, amiket itt nem számláztatok ki, illetve ami nem jött meg a kórház részéről, 
emiatt van ez a pénzügyi történet, tehát a kamat meg a többi. S a veszteség előbb-utóbb úgyis 
az önkormányzatot fogja terhelni.  
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Annyit szeretnék ehhez a ponthoz még hozzátenni, hogy tartozott hozzá még egy szokásos 
szöveges beszámoló is, elkészült, megvan. De nem lett feltéve. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolt annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
708/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. féléves beszámolójának 
elfogadásáról 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 és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen 
határozat mellékletét képező, 2013. I. félévre szóló beszámolóját jóváhagyja. 
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Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójának 
elfogadásáról  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Egyértelműen a mérlege pozitív. Köszönhetően a sok reklám és egyéb tevékenységének. Sok 
műsort és rengeteg szolgáltatást nyújt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
709/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójának elfogadásáról 
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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét 
képező, 2013. I. félévre szóló beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 

 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszab ályának módosításáról   
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Takács Gábor ügyvéd 
2013-ban megjelent egy jogszabály, ami átalakította szövetkezeteknek a működését. Ha 
témakörök szerint rendezzük, akkor egyrészt van a közfoglalkoztatásnak a megjelenése. 
Tekintettel arra, hogy a szociális szövetkezet közfoglalkoztatást kíván végezni, van lehetősége 
tagi viszonyt létesíteni olyan közfoglalkoztatottakkal, akik munkájukkal segítik elő a 
szövetkezetnek a működését. A módosításoknak egy része erre irányult. Itt egyrészt kellett a 
szövetkezetnek a céljait változtatni annak érdekében, hogy közfoglalkoztatásra a szociális 
szövetkezet alkalmas legyen. Van egy jogszabály a közfoglalkoztatással és a 
közfoglalkozatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról, ez a 2011. évi CVI. 
törvény, ez előírja, hogy szociális szövetkezet milyen esetben foglakoztathat ilyen személyeket. 
Tehát részben ennek a jogszabálynak megfelelően kellett módosítani a szövetkezet céljait, a 4. 
pont módosult. Ezt követően pedig a szövetkezeti törvény rendelkezéseinek megfelelően kellett 
módosítanunk az alapszabályt. Itt egy részt a tagi munkavégzést, tehát mivel 
közfoglalkoztatottakról van szó, ezeknek az embereknek nagyrészt nincs kellő vagyoni 
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fedezetük ahhoz, hogy részjeggyel belépjenek a szövetkezetbe. A jogalkotó kitalálta azt a 
rendelkezést, hogy ők, amikor belépnek a szövetkezetbe, akkor kapnak egy éves, úgymond 
türelmi időt, és egy év alatt ők ledolgozzák és a munkájukkal előállított értéket forgatják át 
tulajdonképpen a részjegy értékévé és így jutnak részjegyhez. Így lesznek a szövetkezet 
tagjaivá. Tehát egyrészt itt a belépéssel kapcsolatban rájuk külön szabályok vonatkoznak, 
másrészt a tagnyilvántartást kellett szabályozni, a jogszabály szerinti előírásokat ültettük be. 
Tagi munkavégzéssel kapcsolatban szélesre tártuk a jogszabály adta lehetőséget, mert a tagi 
munkavégzés lehet bármilyen formában végezni, tehát erre lehetőséget adtunk. Munkaviszony, 
megbízási viszony, vállalkozási forma. Annak érdekében, hogy a szövetkezet rugalmasan 
tudjon ezek közül választani. 
Illetve kellett szabályozni az elszámolás módját is a közfoglalkoztatottak tekintetében. Ez arra 
vonatkozik, hogy vezetni kell, hogy ki milyen módon, milyen tevékenységet végez a 
szövetkezetnél, és ezt megfelelőképpen rögzíteni is kell, hogy visszakövethető legyen. 5.4 és 
5.5 pont az alapszabályban a tagi munkavégzésnek a szabályozása. 
Van egy másik rész is, hogy vannak karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású 
szervezetek, itt jogszabály átugrással lehetőséget biztosítottunk, hogyha esetleg kíván ilyen 
szervezet, be tudjon lépni a szociális szövetkezetbe. Belefoglaltuk, hogy ilyen szervezet 
befektető tagként beléphet a szervezetbe, és ennek érdekében a tagság megszűnésének a 
feltételeit is kellett módosítanunk, hogyha valaki elveszti a közhasznú jogállását, akkor neki 
automatikusan megszűnik a tagsága. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
710/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszabályának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei 
Andrást alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan 
Város Önkormányzatát képviselje. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei 
Andrást alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet közgyűlésén igennel szavazzon a 
szövetkezet jelen határozat mellékletét képező alapszabályt módosító okiratának elfogadására, 
illetőleg az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és 
aláírja. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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11. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdek ű Muzeális Gy űjtemény és a Széchenyi 
Zsigmond Könyvtár álláshelyeinek b ővítésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az első határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
711/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Széchenyi Zsigmond 
Könyvtár álláshelyeinek bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) álláshelyeinek számát 2013. szeptember 
1. napjától 3 főről 5 főre bővíti, melyhez szükséges pénzügyi forrást Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben foglalt általános tartalék 
költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: 2013. szeptember 1.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
712/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Széchenyi Zsigmond 
Könyvtár álláshelyeinek bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) álláshelyeinek számát 2013. szeptember 1. napjától 3,5 főről 4,5 
főre bővíti, melyhez szükséges pénzügyi forrást Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben foglalt általános tartalék költséghely terhére 
biztosítja.  

Határid ő: 2013. szeptember 1.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés az Újszer ű Technikai Sportok Egyesületének polgármesteri kere tből 
történ ő támogatásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra 
tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
713/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Újszerű Technikai Sportok Egyesületének polgármesteri keretből történő 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a az Újszerű Technikai Sportok Egyesülete 
(székhelye: 3000 Hatvan, Bem József utca 84.) számára 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint 
támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak 
szerint. A fenti összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret 
költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős:  Hatvan Város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
13. napirendi pont 

 Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra 
tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
714/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 

Pap Luca, Falusi Gerg ő, Barna Luca Lívia, Zsiga Márton, Pipis Péter, Debr eceni 
Viktória, Bódis Bence, Mészáros Balázs gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

2.  A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 320.000,- Ft – azaz 
Háromszáz-húszezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2013. évi költségvetéséről 
szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban 
szereplő „babakötvény” előirányzat terhére. 

Határid ő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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14. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetésér ől szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A rendeletmódosítás a Képviselő-testület I. félévi testületi határozatai alapján készült 
egyrészről, másrészről pedig az állami támogatásoknak a lehívásáról és odaítéléséről, amivel a 
bevételi és kiadási oldalunkat megnöveltük. Az I. félévben 453.378.000,- Ft-tal növekedtek a 
bevételek, amihez kapcsolódtak megfelelően a kiadások is. A következő előterjesztés, a féléves 
beszámolóról szól. Felhívnám a figyelmet, hogy vélhetően 210.000.000,- Ft adóbevétellel 
kevesebb folyik be az iparűzési adóból. Az iparűzési adó tehát 210.000.000,- Ft-tal 
lecsökkentve lesz és 210.000.000,- Ft-ot irányoztunk elő, hogy szeptember 30-ával beadjuk az 
ÖNHIKI pályázatot és megcélozzuk, hogy ezt a bevételt majd a pályázaton benyújtjuk és 
remélhetőleg megnyerjük, hogy a likviditással  kapcsolatban ne legyen gondunk.  
Közben szeretném bemutatni a Tisztelt Bizottságnak - Hegymeginé Medveczki Éva 
osztályvezető nyugdíjba ment és helyette - Nagyné Talabér Anikót, az új adóosztály vezetőnket. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az előbbi történetet majd meglátjuk, hogy mennyire jön be, de ettől függetlenül az a szomorú, 
hogy ez a 210 MFt ez ott van és az én kalkulációmban, legalábbis, amit mi gondoltunk, ez 300 
MFt fölött kellett, hogy lenne. Most ez éves vagy az első háromnegyed év? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Félévkor feldolgozásra kerültek az iparűzési adóbevallások. Vélhetően december 30-ig lesz az 
adófeltöltés. Hogy mennyi, az megint csak kérdéses. Itt félévkor kell számot adni az 
adóerőképességgel kapcsolatban, tehát tavaly mi volt és az idén mi volt, annak megfelelően. A 
300 MFt iparűzési adó bevétel reális, de év végére gondoljuk, hogy adófeltöltésből teljesíthető a 
módosított előirányzat. Nagyon nehéz tervezni mindig az iparűzési adót, mivelhogy 
vállalkozásoknak a teljesítése nagyon befolyásol és mindig utólag, derül ki év végén.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
715/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
15. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkod ásáról és annak pénzügyi 
teljesítésér ől 
 (Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
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Kapcsolódik az előzőhöz. A bevételünk az I. félévben 42%-ban teljesült, a kiadásunk 37%-ban. 
Az intézményi működési kiadás-bevétel a tervezetthez képest időarányosan teljesült zömében, 
ha az intézményeket és az önkormányzati közös hivatalt nézzük. Az adók esetében félévkor az 
időarányosnak megfelelően teljesültek az adóbevételek, ahogy előre jeleztem, itt a szeptemberi 
iparűzési adóba, a várható bevétel december végén fog realizálódni előreláthatólag, tehát amit 
most itt az előirányzatba mi 1.340 MFt-ot előirányoztunk. Reméljük, mert a kormányrendeletben 
megjelent már, hogy szeptember 31-i időponttal lehet majd beadni az ÖNHIKI pályázatot. A 
tényleges feltételek még nem jelentek meg az ebr-ben, csak szeptemberben fog – gondolom – 
feltöltésre kerülni. Reménykedjünk, hogy ennek meg fogunk felelni, mert szerintem ez léphető, 
csak az a gond, hogy megint országosan mennyi pénz van és mennyit tudnak elosztani. A 
kiadási oldalon a felhalmozási és a felújítási kiadások mutatnak nagy lemaradást. Itt a 
nagyberuházások zömében még most fognak elkészülni. Itt a fejlesztési kiadásoknál ecseteltük, 
hogy mikor vannak a közbeszerzések, elindultak, most vannak folyamatban a szerződések és a 
második félévben illetve – vélhetően - 2014-re pénzügyi teljesítések fognak átcsúszni. Ehhez 
kapcsolódnak bevételi oldalon is a támogatásoknak a lehívása, mert csak a teljesítések után 
tudjuk a támogatásokat lehívni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel a beszámolóval 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 következ ő határozatot hozta: 
 
716/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. I. félévi gazdálkodásról 
és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt 
jóváhagyólag elfogadja. 

Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról sz óló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról   
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Rékasi Éva vagyonnyilvántartási osztályvezet ő 
A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítására azért van szükség, mert az 
önkormányzat vagyonműködtetés céljából május 1-jétől a Kocsis Albert Zeneiskolát és Alapfokú 
Művészeti Intézményt, valamint június 1-től a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény 
Szakiskolát átvette. A vagyonrendeletnek az 5. és 6. melléklete kiegészített tartalommal kerül 
így módosításra és a rendelet ettől az időponttól lép hatályba. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Van egy módosító indítvány is.  
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Rékasi Éva vagyonnyilvántartási osztályvezet ő 
A módosító indítványra pedig azért van szükség változatlan tartalom mellett, hogy a rendelet 
tartalmi és formai követelményének megfeleljünk, tehát a hatálybalépés külön paragrafusként 
fog szerepelni benne.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A módosító indítványt szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
717/2013. (VIII. 27.) 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. A bizottság az előterjesztéshez a következő 
 

m ó d o s í t ó  i n d í t v á n y t  
teszi: 

 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetben 

 
„Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet ( a 
továbbiakban: R.) 
 
1. § (1)  Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet      (a továbbiakban: R.) 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
        (2)  A R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba és 2013. szeptember 2-án hatályát veszti.” 

szövegrész helyébe 
 
„1. §  (1) Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba és 2013. szeptember 2-án hatályát 
veszti.” 

szövegrész lépjen. 
 

Papp István bizottsági elnök 
A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
718/2013. (VIII. 27.) 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 - a módosító 

indítvány figyelembe vételével - elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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17.  napirendi pont 
Előterjesztés adósságkonszolidáció által teljesült, az  Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhaszn ú Kft.-vel kapcsolatos 
önkormányzat által nyújtott kölcsönök és folyószáml a hitel kifizetésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Itt az adósságkonszolidációval kapcsolatban készítettünk egy előterjesztést, amivel az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Kft. az önkormányzat felé kellett, hogy teljesítse a 
kölcsönszerződések alapján a kifizetéseket. Az állam átvállalta a 10 és 20 MFt-ot, tehát ez a 
GYEMSZI részéről részünkre megküldésre került a júliusi hónapban és a jelzésük alapján a 150 
MFt-os MKB hitelkeretet is visszafizették, amit mi éveken keresztül toltunk magunk előtt a 
kezesség miatt, hogy ki fizeti, hogy fizeti. Ezt is teljesítette az állam és azért hoztuk be, hogy a 
kórház is ki tudja ezeket a szerződéseket vezetni az ő nyilvántartásukból 
 
Marján János bizottsági tag 
Mi van a kórház tartozásával? A Zrt-s. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Jelzésük alapján szeptember 6-án lesz ez a bírósági tárgyalás. Ennyit tudtunk, semmi mást 
nem kaptunk a Zrt.-vel kapcsolatban. 
 
Marján János bizottsági tag 
De ha ki kell vezetni a könyveiből, akkor ezt ki kell fizetni valakinek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Valaki ki fogja fizetni előbb-utóbb, valami lesz, mert ott marad rajtunk. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
719/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az adósságkonszolidáció által teljesült, az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos 
önkormányzat által nyújtott kölcsönök és folyószámla hitel kifizetéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 489/2012. (VII. 
11.) sz. határozat alapján az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére pályázati dokumentáció elkészítéséhez nyújtott 
10.000.000,- Ft kölcsön megállapodás szerinti, 2013. július 23. napján történt jóváírását 
követően a kölcsön összege az önkormányzat nyilvántartásaiból, mint követelés kivezetésre 
kerüljön. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 36/2013. (I. 31.) 
sz. határozat alapján az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás 
fejlesztésével” című pályázathoz nyújtott 20.000.000,- Ft kölcsön megállapodás szerinti, 2013. 
július 23. napján történt jóváírását követően a kölcsön összege az önkormányzat  
nyilvántartásaiból, mint követelés kivezetésre kerüljön. 
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3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 136/2012. (III. 22.) sz. 
határozatban az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére a 150.000.000,- Ft-os folyószámla hitelére vonatkozó 100 %-os 
kezességvállalása az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. részéről történt teljes kiegyenlítését követően megszűnjön és az 
önkormányzat nyilvántartásaiból kivezetésre kerüljön. 
 

Határid ő: 2013. szeptember 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2012. évi beszámolójának 
elfogadásáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Rékasi Éva osztályvezet ő 
 A „Hatvan Városért” Közalapítvány működéséről készült beszámolót láthatják. A beszámoló 
tartalmazza, hogy gyakorlatilag a számlán milyen pénzmozgások történtek, tehát a célzottan 
érkezett támogatásokról születtek kuratóriumi határozatok, amelyek alapján továbbküldésre 
került. A bíróság, mert ugye jelentős mértékű követelésállománya van az alapítványnak, ez itt 
3.058 eFt, viszont a bíróság döntése megszületett és az előző ügyintézőre bizonyítottan 1.300 
eFt értékű követelés behajtását szabta ki. Erre intézkedés történt ügyvéd úr részéről, 
megkerestük levélben a volt kolléganőt, de sajnos nem értük el, úgyhogy bírósági végrehajtásra 
fog kerülni az összegnek a visszafizetése. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Hűtlen kezelés volt, ugye?  
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Igen. 
 
Marján János bizottsági tag 
Majd a többi pénzzel mi lesz? 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Nem tudom, majd könyvvizsgáló úr megvizsgálja. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
De van büntetőfeljelentés nem?  
 
Marján János bizottsági tag 
A bíróság hozott egy ítéletet, azzal nem tudunk mit csinálni. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
720/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2012. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2012. évi 
beszámolóit – melyek jelen határozat mellékleteit képezik – elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 1. 
Felelős:  „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumi elnöke  
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Tár sulás 2013. I. félévi pénzügyi 
teljesítésér ől szóló beszámolójáról és vagyonfelosztási szerz ődőséről  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A Kistérségi Társulás június 30-val megszűnt, a társulási tanács már nem működik, ezért az I. 
félévi beszámolót is minden önkormányzat elfogadja. Az első határozati javaslatban a 
Kistérségi Társulás minimális pénzforgalmát, pénzforgalmi mérlegét mutattuk be, ami az 1. sz. 
melléklet. Itt főleg személyi jellegű kifizetés volt, ami decemberi kifizetések, csak januárban 
terhelődtek. A Kistérségnek július 30-val volt vagyona, amit a társult tagok között fel kell osztani. 
Egyrészt volt bankszámlaegyenlege, itt már a társulási tanács előzően úgy határozott, hogy 
létszámarányosan, tehát a lakosságszám arányosan ezt az összeget felosztja, másodsorban 
pedig a vagyonnal kapcsolatban úgy ajánlották, hogy fogadja el majd később minden képviselő-
testület, hogy ahol vannak a vagyontárgyak, az ugyanoda visszakerüljön. Két nagyobb 
vagyontárgy van: egyszer volt ez a jelzőrendszeres, ami pályázat útján került a Kistérséghez, 
ez most funkcióját nem tölti be. Jelenleg azt javasoltuk itt, hogy a Szociális Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálathoz kerüljön, hogyha a későbbiekben ezt tudják használni, akkor 
jelenleg ez odakerüljön július 1-jétől, és nagyobb eszköz, mint például a gépkocsik, az pedig a 
körzeti ügyeletnek kerülne átadásra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Milyen autó az? Sokat ment? Keveset? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Nem ismerem. Suzuki Ignis. GLX-es. Nullás nettó értékben, tehát már több éves, de ők 
használják.  
 
Papp István bizottsági elnök 
De működőképes? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Használják. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
721/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 2013. I. félévi pénzügyi 
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teljesítéséről szóló beszámolójáról és vagyonfelosztási szerződőséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
722/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 2013. I. félévi pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolójáról és vagyonfelosztási szerződőséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás vagyonmegosztási szerződésének szövegét és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a vagyonfelosztási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet támogatá sáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Ez nem támogatás. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Visszatérítendő. 
 
Marján János bizottsági tag 
Akkor ezt oda kellene írni a címébe. Csak azért mondtam. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
723/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 300.000,- Ft azaz -Háromszázezer- forint 
visszatérítendő pénzügyi támogatást nyújt a Hatvani Szociális Szövetkezet részére (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) fóliasátor létesítéséhez jelen határozat mellékletét képező 
megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására 
vonatkozó megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés az ősszel megrendezésre kerül ő 2013. évi lakossági veszélyes 
hulladékgy űjtéssel kapcsolatos döntésr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Rendkívül jól sikerült a tavaszi. 
Ekkor lesz egy TE-SZEDD akció is, ami még szervezés alatt. Ez egy várostakarítási és 
városkörnyéki takarítási akció is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Annyi mindent hoztak, hogy pillanatok alatt megtelt minden konténer. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
724/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az ősszel megrendezésre kerülő 2013. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft. 
(székhely: 1085 Budapest, Baross u. 36.) által 2013. szeptember 14-én megrendezésre kerülő 
hulladékgyűjtési akciónap költségeinek biztosítására a 132/2013. (II. 28.) számú, valamint az 
504/2013. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozatokban biztosított pénzügyi forráson felül 
további bruttó 1.000.000,- Ft összeget biztosít. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (módosított szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
5 perc szünetet rendel el. 
 
 
22. napirendi pont 

 Előterjesztés a Szúnyog szigeten található 31 darab ma gántulajdonú ingatlan 
megvásárlásáról  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A helyrajzi számok fel vannak tüntetve. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
725/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szúnyog szigeten található 31 darab magántulajdonú ingatlan megvásárlásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Szúnyog szigeten található 31 
darab magántulajdonú (hatvani 2649/2, 2650, 2652, 2654/1, 2654/2, 2655, 2656, 2657, 2658, 
2662/1, 2662/2, 2662/3, 2662/4, 2662/5, 2663, 2664, 2665, 2666, 2668, 2669, 2670, 2671, 
2672, 2673, 2674, 2675, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682 hrsz.), mindösszesen 5 hektár 3726 m2 
területű ingatlanok vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
ingatlanok tulajdonosaival tárgyaljon, és részükre legfeljebb az ingatlanok forgalmi 
értékbecslésében meghatározott értéken, mindösszesen bruttó 10.000.000,-Ft keretösszeg 
erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig adásvételi szerződést kössön 
velük az önkormányzat nevében. 

A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi 
forrást 10.000.000,-Ft erejéig felhalmozási hitel terhére biztosítja. 

Határid ő: 2013. szeptember 30. (vételi ajánlatok megtételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4587 helyrajzi számú, természetben 
a Gódor Kálmán utcában található ingatlan elidegení téséről  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
726/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 4587 helyrajzi számú, természetben a Gódor 
Kálmán utcában található ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4587 
helyrajzi számú, természetben a Gódor Kálmán utcában található, garázs, udvar megnevezésű, 
18 m² nagyságú ingatlan telekterületét, legalább bruttó 110.000,-Ft, azaz Egyszáztízezer forint 
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen 
határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint, a tulajdonjog rendezése 
céljából. 

Határid ő: 2013. szeptember 15. (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület bontásáró l 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az Újvilág utca 28. szám alatti épületről van szó. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
727/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú épület bontásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Újvilág utca 28. szám alatti épület 
bontási engedélyezési tervének elkészítésével a Sisák Art Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 
Pásztó, Tar Lőrinc u. 30.) 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 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2013. szeptember 18. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
728/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú épület bontásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Újvilág utca 28. sz. alatti 
lakóépület bontásával a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 1.044.575,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  

Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2013. szeptember 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés tervezési szerz ődés megszüntetésér ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A tervező nem úgy készítette el a feladatot, ahogy főépítész úr szerette volna, ezért célszerű 
felmondani velük a szerződést. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
729/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a tervezési szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megszünteti a Motívum Eger Építész Iroda 
Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Zúgó út 6.) a Hatvan, Kossuth tér - Iskola u. - Hunyadi tér - 
Tanács u. - Horváth Mihály út közötti terület rendezésére vonatkozó tervezői szerződést. A 
Képviselő-testület engedélyezi a tervező részére bruttó 1.000.000,- Ft kifizetését arányos 
tervezői díj jogcímén a határozat mellékletét képező megállapodás alapján. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezői szerződést megszüntető megállapodás 
aláírására. 
  
Határid ő: 2013. szeptember 16. (a tervezői szerződés megszüntetésének aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés közterületen elhelyezett hirdet őberendezésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
730/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületen elhelyezett hirdetőberendezésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 db hirdetőberendezés elbontásával a 
BARNIBAU-Építő Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 99.060,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. november 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
731/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületen elhelyezett hirdetőberendezésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 db hirdetőberendezés felújításával a 
BARNIBAU-Építő Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 581.660,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. november 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégze ndő szúnyogirtási munkák 
további megrendelésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mióta Cunami Bt. végzi a munkát azóta nagyon kevés szúnyog van. 

 
Marján János bizottsági tag 
Nem járnak be az István király utcába. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
40 fokban, amikor a méhek nem mennek vissza a kaptárba a Katasztrófavédelem leállíttatta az 
összes szúnyogirtást, mert ugyanúgy kiirtja a méheket is. Nem lehetett irtani, akkor 
természetesen elszaporodtak a szúnyogok. Utána végigment az autó. 
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Marján János bizottsági tag 
A mi utcánkba nem ment be. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Jelezni fogom az ügyintézőnek. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
732/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyogirtási munkák további 
megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 db szúnyoggyérítési pótmunka 
elvégzésével a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, 
Mérgespatak u. 49.) bízza meg bruttó 548.640,- 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 az általános tartalékkeret terhére biztosított. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatt erv módosításáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
733/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2013. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 130/2013. (II. 28.) 
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.  
A további 334.500,- Ft többlet költséghez szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások 
között a Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása költséghelyen rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2013. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, MÁV Sporttelep területén található faház bérbeadására 
vonatkozó pályázat kiírásáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
734/2013. (VIII. 27.) 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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
3000 Hatvan, MÁV Sporttelep, Boldogi út területén található 280 m2 alapterületű faház nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására, kizárólag sporttevékenységgel összefüggő célra, 
a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. (pályázat közzétételére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 

 

30. napirendi pont 
Előterjesztés a köznevelési intézményeket érint ő uniós projektek jogutódlásával 
kapcsolatos megállapodásról 
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
735/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a köznevelési intézményeket érintő uniós projektek jogutódlásával kapcsolatos 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a TÁMOP-6.1.2-09/1-
2010-1023 azonosító számú, „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az 
Óhatvani Általános Iskolában” című pályázat jogutódlásának tekintetében a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal a határozat mellékletét képező megállapodás tervezet szerinti 
tartalommal. 
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Határid ő: 2013. szeptember 6. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
736/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a köznevelési intézményeket érintő uniós projektek jogutódlásával kapcsolatos 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a TIOP-1.1.1-07/1-2008-
1086 azonosító számú, „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázat 
jogutódlásának tekintetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a határozat 
mellékletét képező megállapodás tervezet szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 6. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés az „Integrált térségi programok a gyerek ek és családjaik felzárkózási 
esélyeinek növelésére” tárgyú kiemelt pályázati fel híváshoz kapcsolódó döntésekr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
737/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek 
növelésére” tárgyú kiemelt pályázati felhíváshoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Integrált térségi programok a gyerekek 
és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében 
konzorciumi megállapodást köt Bag Nagyközség Önkormányzatával (székhely: 2191 Bag, 
Szent Imre utca 52.), Kisköre Város Önkormányzatával (székhely: 3384 Kisköre, Széchenyi u. 
24.) és Palotás Község Önkormányzatával (székhely: 3042 Palotás, Kossuth u. 1.). A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi megállapodás 
aláírására azzal a kikötéssel, hogy az aláírást követő képviselő-testületi ülésre az 
együttműködési megállapodást utólagos jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé. 
Határid ő: 2013. szeptember 30. (konzorciumi megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
738/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek 
növelésére” tárgyú kiemelt pályázati felhíváshoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Integrált térségi programok a gyerekek 
és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” tárgyú pályázat előkészítésére és 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1. Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő; 
2. Philipp Frigyes városi főépítész; 
3. Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző; 
4. Gyurovics Mária pályázati ügyintéző. 
Határid ő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendel ése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel 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 következ ő határozatot hozta: 
 
739/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közétkeztetési szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 
keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 1.125.000.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan város következő évi költségvetéseibe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közétkeztetési szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű, 1.125.000.000.-Ft nettó becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti, 
nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. 
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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.) Bánkutiné Katona Mária, pénzügyi osztályvezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) Simonné Jászai Judit dietetikus szakértő 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az ajánlati felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés a „Thurzó utcai parkoló építése” elnevez ésű közbeszerzési eljárással 
összefüggésben meghozandó döntésr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Most ez végül hol lesz? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az orvosi rendelő mögött. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
740/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Thurzó utcai parkoló építése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
összefüggésben meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 476/2013. (VI. 27.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Thurzó utcai parkoló építése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 64.929.435.-Ft. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Thurzó utcai parkoló építése” 
elnevezésű, 64.929.435.-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 jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
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3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. képviselője. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
34. napirendi pont 

Előterjesztés a „Bölcs ődefejlesztés Hatvanban” cím ű pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárások megindításáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
2 db bölcsődénk nyert. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
741/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó 
konyhatechnológiai- és takarítóeszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült 
értéke nettó 15.081.966.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó 
konyhatechnológiai- és takarítóeszközök beszerzése” elnevezésű, nettó 15.081.966.-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 jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;  
2.) Farkasné Farkas Aranka, bölcsődevezető; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft. képviselője. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 5. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
742/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó bútorok 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében, A beszerzés nettó becsült értéke 16.748.987.-Ft 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó bútorok 
beszerzése” elnevezésű, 16.748.987.-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 jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;  
2.) Farkasné Farkas Aranka, bölcsődevezető; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft. képviselője. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 5. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés a „Bölcs ődefejlesztés Hatvanban” cím ű pályázathoz kapcsolódó  
közbeszerzési eljárásokkal összefügg ő döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
743/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó  közbeszerzési 



 

 

557 
 

 

eljárásokkal összefüggő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 492/2013. (VI. 27.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó, Hajós 
Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 135.050.123.-Ft, azaz bruttó 171.513.657.-Ft. A 
pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó Hajós 
Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” 
elnevezésű, 135.050.123.-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 jogosult 
kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;  
2.) Farkasné Farkas Aranka, bölcsődevezető; 
3.) Selmeczi Attila , közbeszerzési ügyintéző; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft. képviselője. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
744/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásokkal összefüggő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 493/2013. (VI. 27.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó Mohács 
úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 38.225.524.-Ft, azaz bruttó 48.546.416.-Ft. A pénzügyi forrás a 
pályázati támogatásból biztosított 
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2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó Mohács 
úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” elnevezésű, 
38.225.524,-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 jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;  
2.) Farkasné Farkas Aranka, bölcsődevezető; 
3.) Selmeczi Attila , közbeszerzési ügyintéző; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft. képviselője. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Körülbelül 2 hónapos futamidő? Vagy több? 
 
Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéz ő 
A kivitelezési idő az 68 nap. 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés „Az Öveges Program” cím ű pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és 
kapcsolódó anyagok beszerzése” elnevezés ű közbeszerzési eljárással 
összefüggésben meghozandó döntésr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
745/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Az Öveges Program” című pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és kapcsolódó 
anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 223/2013. (IV. 18.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” elnevezésű, 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít, részajánlattételi 
lehetőség biztosításával. A beszerzés nettó becsült értéke 20.195.056.-Ft. 
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Az 1. rész elnevezése „Laboreszközök beszerzése”, becsült értéke nettó 18.620.253.-Ft 
A 2. rész elnevezése „Vegyszerek beszerzése”, becsült értéke nettó 1.574.803.-Ft. 
A pénzügyi fedezet pályázati forrásból finanszírozott. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” elnevezésű, 
20.195.056.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
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 jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek 
az ajánlattételi felhívást megküldi. 
 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András, alpolgármester;  
2.) Pappné Forgács Edit, igazgató; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) dr. Incze Ádám, közbeszerzési tanácsadó; 
6.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete által delegált személy. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a bel- és árvízvédelmi védekezés költség einek megtérítésére vonatkozó 
vis maior pályázathoz kapcsolódó 472/2013. (VI. 27. ) sz. határozat módosításáról  
  (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 következ ő határozatot hozta: 
 
746/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis maior 
pályázathoz kapcsolódó 472/2013. (VI. 27.) sz. határozat módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior támogatás tárgyú pályázat 
benyújtásáról szóló 472/2013. (VI. 27.) számú határozatát módosítja, és annak 1. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vis maior támogatás címen a vis maior 
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbiakra 
vonatkozóan: 
 

 

Sor- Vis maior esemény Helye  Helyrajzi szám 
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szám megnevezése 

1. 
az előre nem látható természeti  
vagy más eredetű veszély miatt 
szükségessé váló védekezés 

3000 Hatvan, Liszt Ferenc 
utca környéke 

hatvani 0368/3. és 
0368/4. 

2. 

az előre nem látható természeti  
vagy más eredetű veszély miatt 
szükségessé váló védekezés 

1-2. sz. csatorna M3. 
számú autópálya 

szelvénye alatt átvezető 
áteresz 

hatvani 0335/4. 

 

A káresemény forrásösszetétele a 2013. június 5-én 10.00 óra és 2013. június 7-én 10.30 óra 
közötti időszakra vonatkozóan:  

Megnevezés  2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 111.308,- Ft 30 

Biztosító kártérítése  0,- Ft 0 

Egyéb forrás  0,- Ft 0 

Vis maior támogatási igény  259.718,- Ft 70 

Források összesen  371.026,- Ft 100 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó döntésr ől   
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

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 következ ő határozatot hozta: 
 
747/2013. (VIII. 27.) 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 194/2013. (III. 28.) számú határozata alapján 
indult, „Tisztítószerek beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a WETEX Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Akadémia u. 16.) 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 3.964.088.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget. 
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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 194/2013. (III. 28.) számú határozata alapján 
indult, „Tisztítószerek beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a TREND-Papír Kft. 
(Szigetszentmiklós, Szerel ő utca 2.) 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 3.971.600.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  

 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papí ráru beszerzése” tárgyában 
indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntés ekről   
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
748/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 195/2013. (III. 28.) számú határozata alapján indult, „Irodaszer, 
nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy Lőrincz Ferencné (3000 Hatvan, Batthyány út 41/a.) ajánlattevőnek az 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő ajánlata nem felel meg teljes mértékben az ajánlatételi felhívásban előírt 
feltételeknek.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
749/2013. (VIII. 27.) 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 195/2013. (III. 28.) számú határozata alapján 
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indult, „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a TREND-
Papír Kft. - Till-Papír Kft. (2310 Szigetszentmikló s, Szerelő utca 2.; 5000 Szolnok, 
Háromrózsa u. 7.) közös ajánlattevőket nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevőket 
érvényes ajánlatot tettek, alkalmasak mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlatuk 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 5.460.860,85.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 195/2013. (III. 28.) számú határozata alapján 
indult, „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a 
CsóKer ' 60 Kft. (3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.) 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 5.537.563,80.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  

 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés az „Utántölt ő anyagok beszerzése” tárgyában indított közbeszerzé si 
eljáráshoz kapcsolódó döntésr ől  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

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 következ ő határozatot hozta: 
 
750/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 196/2013. (III. 28.) számú határozata alapján indult, „Utántöltő 
anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek Friedrich Ágnes Gerda egyéni vállalkozó (3000 Hatv an, 
Ifjúság út 10.) 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, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, 
azaz 2.679.953.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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41. napirendi pont 
Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszerta nának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveg es Program)” cím ű 
pályázathoz kapcsolódó küls ő projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” 
elnevezés ű közbeszerzési eljárással összefügg ő döntésr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
751/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a 
képviselő-testület 220/2013. (IV. 18.) számú határozata alapján indult, „A természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges 
Program)” című pályázathoz kapcsolódó külső projektmenedzsment szolgáltatás 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója  megállapítja, hogy a Steady Media 
Kft. (1184 Budapest, Tinódi u. 41.)  ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 74. § (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő nem tett eleget megfelelően a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak és az 
ajánlat tartalma alapján nem állapítható meg az előírt kizáró okok hatálya alá tartozás hiánya, 
valamint az ajánlattevőnek az eljárás során előírt valamennyi alkalmassági feltételnek való 
megfelelése. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
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 220/2013. (IV. 18.) számú határozata alapján 
indult, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó külső projektmenedzsment 
szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési 
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a TENDER-NETWORK Zrt. (1101 Budapest, 
Kőbányai út 45/a.) 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 11.000.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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42. napirendi pont 
Előterjesztés ”A természettudományos oktatás módszerta nának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveg es Program)” cím ű pályázat 
keretében beszerzend ő eszközökr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

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 következ ő határozatot hozta: 
 
752/2013. (VIII. 27.) 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-3.1.3-11/2 kódszámú, „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása az közoktatásban (Öveges Program)” című pályázat keretén 
belül a laboratóriumi bútorok beszerzésével a Almus Pater Zrt.-t (székhely: 6726 Szeged, Fő 
fasor 121.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 
8.911.438,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés „A Kossuth tér déli része környezetrende zési kivitelezési munkáinak és 
a szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrende lése” elnevezés ű közbeszerzési 
eljárással összefüggésben meghozandó döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
753/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 668/2013. (VII.10.) számú határozatának 1. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 28. 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
754/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 668/2013. (VII.10.) számú határozatának 2. pontját módosítja, és annak szövegét 
egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„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 271/2013. (IV. 25.)  számú határozata alapján 
indult, „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési munkáinak és a szükséges 
kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy az eljárás 1. része esetében a GARDEN Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi 
Ferenc út 324.), a ZÖFE Kft. (1119.Budapest, Thán Károly u. 3-5.) és a LYRA FLORAE Kft. 
(2100 Gödöllő, Kühne E. u. 13.) ajánlattevők tekintetében az ajánlattevőkkel szemben kizáró ok 
nem áll fenn, alkalmasak a szerződés teljesítésére, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevővel megkezdhető a 
tárgyalás.” 
 
Határid ő: 2013. augusztus 28. 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér)  turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal kapcs olatos döntésr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
755/2013. (VIII. 27.) 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 az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 kódszámú „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) 
turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat keretén belül az üzleti 
marketing tevékenység elvégzésével a Wise Advisory Group Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, 
Kossuth tér 16-17. Fsz. 4.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza 
meg bruttó 4.883.150.- Ft összegben. 
A pénzügyi fedezet pályázati forrásból rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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45. napirendi pont 
Előterjesztés a „Bölcs ődefejlesztés Hatvanban cím ű pályázathoz kapcsolódó, Hajós 
Alfréd úti bölcs őde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terv einek 
megrendelése” elnevezés ű közbeszerzési eljárással összefügg ő döntésr ől 
  (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 következ ő határozatot hozta: 
 
756/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 492/2013. (VI. 27.) számú határozatában alapján indult, „Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz 
kapcsolódó, Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Calyisto Ingatlanforgalmazó Kft. (1132 Budapest, 
Kádár u. 9-11. 8. em. 94.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes 
ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) 
pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, 
azaz 134.935.416.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  

 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
46. napirendi pont 

Előterjesztés a „Bölcs ődefejlesztés Hatvanban cím ű pályázathoz kapcsolódó, 
Mohács úti bölcs őde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terv einek 
megrendelése” elnevezés ű közbeszerzési eljárással összefügg ő döntésr ől 
  (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 következ ő határozatot hozta: 
 
757/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-
testület 493/2013. (VI. 27.)  számú határozata alapján indult, a „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó, Mohács úti 
bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” tárgyú közbeszerzési 
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eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a NYCS - Építő Ipari és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(1141 Budapest, Komócsy u. 33/b.) ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
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 493/2013. (VI. 27.)  számú határozata alapján indult, „Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó, Mohács 
úti bölcsőde épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Bástya 
Millenium Kft. (1173 Budapest, Ferihegyi út 81. 1/3 .) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 
az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) 
pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 
37.994.752.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  

 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
47. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrak ciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
758/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 136/2013 (II. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határid ő: 2013. augusztus 29.  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
759/2013. (VIII. 27.) 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 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” című 
pályázat keretén belül a nyilvánossági feladatok ellátásával a Média Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách út 12.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 2.374.900.- Ft összegben. 
Pénzügyi fedezet pályázati forrásból rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 10. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
48. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrak ciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás megrendelé se„ elnevezés ű közbeszerzési 
eljárással összefügg ő döntésr ől 
  (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 következ ő határozatot hozta: 
 
760/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a 
képviselő-testület 485/2013. (VI. 27.) számú határozata alapján indult, a „Kiemelt turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás 
megrendelése„ tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Rebel Rouse 
Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. B ép.) ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy 
az ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
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 485/2013. (VI. 27.) számú határozata alapján 
indult, a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó üzleti 
marketing szolgáltatás megrendelése„ tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Wise Advisory Group Kft. (1055 
Budapest, Kossuth tér 16-17. fszt. 4. ) 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 19.612.500.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  

 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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49. napirendi pont 
Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrak ciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatás megrende lése„ elnevezés ű 
közbeszerzési eljárással összefügg ő döntésr ől 
  (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 következ ő határozatot hozta: 
 
761/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 278/2013. (IV. 25.) számú határozata alapján indult, a „Kiemelt 
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment 
szolgáltatás megrendelése„  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési 
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és 
Adósságkezel ő Kft.  (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. 2.)  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, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz 17.990.000.-Ft + ÁFA  ajánlati ár 
összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
50. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani autóbusz-pályaudvar infokommun ikációs 
akadálymentesítésér ől 
  (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 következ ő határozatot hozta: 
 
762/2013. (VIII. 27.) 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 hatvani autóbusz-pályaudvar 
infokommunikációs akadálymentesítéshez szükséges mobil indukciós hurok beszerzésével az 
INDUCT TRADE Kft.-t (székhely: 2315 Szigethalom, Kolozsvári u. 65.) bízza meg bruttó 
73.660,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a város és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
51. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képez ő népkerti elektromos szekrény 
betáplálását szolgáló kábel javításáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
763/2013. (VIII. 27.) 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 népkerti elektromos szekrény 
betáplálására szolgáló kábel javítási munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozó (székhelye: 
3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 210.058,- 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 város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: azonnal (szerződésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
52. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Rákóczi úti járda felújításáró l szóló 642/2013. (VI. 26.) sz. 
határozat módosításáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az történt a cég esetében névváltozás történt és ezt kell átvezetni. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
764/2013. (VIII. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 642/2013. (VI. 26.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a „Hordós Bau-
Ép Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Szabadság u. 68.)” szövegrész helyébe a  „BARNIBAU-Építő 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) „ szövegrész lép.  
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
53. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújít ási munkáiról  
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Hogy lett 2 millió forint abból az ajánlatból, amit mi beadtunk? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Többet adtatok be? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
2 millió 700 ezer volt. 700 ezerből 230 ezer volt a gáztartozás, ezt végül is szombaton sikerült 
elintézni, hogy mégis átírják. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Majd leegyeztetjük, hogy melyik tétel nem kell. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nagyon le van pusztulva? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Én nem láttam, én a költségvetését láttam, fényképeket láttam. 
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
765/2013. (VIII. 27.) 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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 2.000.000,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Tabán út 8. 4. em. 16. sz. 
alatti lakás teljes felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: azonnal (közszolgáltató értesítésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A benyújtott pályázatok a pályázati kiírásnak megfelelően kerültek kiírásra. A Kórház utca 13.-ra 
a megajánlott vételi ár 1.051.900,- Ft, a Balassi B. út 66. szám alatti ingatlanra a megajánlott 
vételi ár 4.101.900,- Ft, a Klapka utca 29.-re pedig 2.501.900,-Ft. Mindhárom ajánlatot az 
Archibest Kft. adta. Testületi ülésre az anyagot előkészítjük. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra  58   perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

 MARJÁN JÁNOS PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            
 
 
 


