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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 2013. február 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal
kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Lestyán Balázs
Marján János
Kondek Zsolt

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
képviselő, állandó meghívott

Bagi Miklós bizottsági tag és Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol.
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
dr. Veres András
dr. Szabó Ildikó
Bánkutiné Katona Mária
Schósz Gabriella
dr. Borbás Zsuzsanna
Dudásné Csikós Ágnes
Decsi Ferenc

Jegyzőkönyvvezető:

jegyző
ügyvéd
hatósági irodavezető
gazdálkodási irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
településfejlesztési és pályázati osztályvezető
ügyfélszolgálati osztályvezető
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
vezérigazgató
Barna Attiláné

* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Papp István bizottsági elnök
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy 1. és 2. napirendi pontként a bizottság vegye fel
napirendjére az „Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról” valamint a „Tájékoztató a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
Zöldterület-fenntartási üzletág ellátási feladatairól” című pontot.
Egyéb kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
89/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. február 26-i ülésének napirendjét a következők szerint
állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Tájékoztató a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Zöldterületfenntartási üzletág ellátási feladatairól
(Tájékoztató - Tudomásulvétel)
3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba - jegyzett tőkéje emelése útján – tagként
történő belépésről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő
csatlakozásról, tagfelvételről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés az óvodavezetői városi munkaközösség vezetőjének kinevezésével
kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között
létrejövő együttműködési megállapodásról 2013. évre
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között
létrejövő együttműködési megállapodásról 2013. évre
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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12. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről, valamint a Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásáról
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
14. Beszámoló a 2012. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a
2013. évi keret felhasználására
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználásáról, valamint javaslat a
2013. évi keret felhasználására
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
16. Beszámoló a Hatvan Városi Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással összefüggő
bevételeiről és kiadásairól
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. éves karbantartási
feladattervéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 46 helyrajzi számú ingatlan
elidegenítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés a 0243/56 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő
megállapodásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés a Bátor tábor területén lévő tó fennmaradási és rekonstrukciós
engedélyéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című
pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés a belvárosi római katolikus templom belső felújításával kapcsolatos
pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat utólagos megadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés ”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó
konzorciumi megállapodás kötéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás utólagos
megadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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25. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázathoz kapcsolódó, „A Hatvany Lajos Múzeum épületének felújításához
kapcsolódó kivitelezési munkák és a kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról és közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázathoz kapcsolódó, „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési
munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatok
benyújtásáról szóló 8/2013. (I.17.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés ”Kortárs köztéri alkotás létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés a Hatvan város ivóvízvagyonára vonatkozó vagyonértékelési szolgáltatás
megrendelésével kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda infrastrukturális fejlesztése”
című pályázat keretében beszerzendő eszközökről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés zárt csapadékvíz elvezető rendszer javításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
34. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos javítási munkákról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés az utcanév tábla gyártójának kiválasztásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
36. Előterjesztés egyes utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
37. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken
fakivágásokról, valamint növénytelepítésekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

és

közterületeken

38. Előterjesztés föld- és közterületi bérleti szerződés felmondásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

történő
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39. Előterjesztés Hatvan város belterületi közmű-nyilvántartási munkáinak megrendeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
40. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák
megrendeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
41. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák
megrendeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Határidő: 2013. február 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Elolvastuk, megértettük.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
90/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Gáz energia beszerzése" elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít közösségi eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében,
részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes nettó becsült értéke
79.900.000.-Ft.
Az 1. rész elnevezése „Gáz energia beszerzése a 20-100 m³/h közötti lekötött teljesítménnyel
rendelkező fogyasztási helyekre”, becsült értéke nettó 50.750.000.-Ft.
A 2. rész elnevezése „Gáz energia beszerzése a 20 m³/h alatti lekötött teljesítménnyel
rendelkező fogyasztási helyekre”, becsült értéke nettó 29.150.000.-Ft.
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezésre került.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Gáz energia beszerzése” elnevezésű,
79.900.000.-Ft nettó becsült értékű, közösségi eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő - elnök;
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
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3.) Juhász Imre, energetikus;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző
Határidő: 2013. március 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. napirendi pont
Tájékoztató a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Zöldterületfenntartási üzletág ellátási feladatairól
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Tudomásul vesszük a tájékoztatást.
Papp István bizottsági elnök
Mivel a tájékoztatással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Zöldterületfenntartási üzletág ellátási feladatairól szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített
írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.

3. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba - jegyzett tőkéje emelése útján
– tagként történő belépésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A cég megalakulásakor egy személyes Kft. volt, Hatvan Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdona, 2 millió forintos jegyzett tőkével. Ezt követően felemelésre került a jegyzett tőke 8 és
fél millió forinttal. Csatlakozott 4 település a február 4-én megtartott taggyűlésen, most pedig 2
új település Vámosgyörk és Nagyréde szeretne a céghez csatlakozni. Jogtechnikailag ez
jegyzett tőke emelés útján történhet. Elveket határozott meg az ügyvezetés a többségi
tulajdonos, mely szerint Hatvan Város Önkormányzatának a többségi tulajdonának meg kell
maradnia mindvégig ebben a Kft.-ben. Két fő tulajdonosa van a cégnek, Hatvan és
Jászfényszaru. Előzetes egyeztetések alapján Hatvan a 52 %-os tulajdoni arányát szeretné
megtartani. Ennek érdekében szükséges, hogy a meglévő jegyzett tőkéjét ő is felemelje.1 millió
700 ezer forintot foga Hatvan, 1 millió 600 ezer forintot fog Jászfényszaru tőkeemelés címén
végrehajtani. A két új tag pedig 100-100 ezer forintot. Ezzel összeállt a Kft. új tagjegyzéke és a
jegyzett tőkéje. A szakmai szempontok alapján - bár ezt a Decsi úr jobban tudja mint én -, nem
indokolt tovább bővíteni a Kft. tagi létszámát, tekintettel arra, hogy a végjogi részeken
túlmenően komoly szakmai feladat, illetve olyan műszaki tartalom rendelődik a feladathoz, ami
rendkívül pénzigényes.
Ezen tulajdonosi körrel a cég megfelelően tud működni, Nagyréde és Vámosgyörk még a két
olyan település amellyel - a földrajzi határokat is beleszámítva -, a jövőben is gazdaságosan
működtethető a Kft.
A lényeg, hogy a cég jegyzett tőkéje 22 millió 500 ezer forintra emelkedik. A cégbírósági
bejegyzésre akkor kerülhet sor, hogy ha a fent említett összegek átutalásra kerülnek a cég
számlájára. 30 napunk van a testületi ülés napjától számolva.
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Decsi Ferenc vezérigazgató
Jászfényszaru is ragaszkodik a saját arányához, tehát ő mindenkor 40 %-ot kér. A maradék 8
százalékon osztozik a többi település.
dr. Veres András ügyvéd
Még egy technikai adat. Dönteni érdemben erről a tőkeemelésről a Kft.-nek a taggyűlése fog,
minden egyes polgármester vagy önkormányzat akkor tud szavazni ezen a taggyűlésen, amit
most tervezünk a Decsi úrral, hogy március 29-én fogunk megtartani, amennyiben valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testülete meghozta azon határozatot, amely alapján a
tőkeemelésben részt vesz és elfogadja az új társasági szerződést. Ez előkészítés és első lépés,
hogy a hatvani határozat meglegyen.
Marján János bizottsági tag
A többi település eddig kihez tartozott?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az AVE-hoz általában.
Marján János bizottsági tag
Egységes lesz a díjazás.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Távolság arányában. Minden egységes lesz kivéve a szállítási költség. Az a kilométertől függ.
Marján János bizottsági tag
Szórólap volt bedobva a postaládába. Az a 32 %-os.
dr. Veres András ügyvéd
Nem korrekt a tájékoztatás, illetve a szórólap nem korrekt.
Marján János bizottsági tag
Erről kellene valami anyag.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Készíti a hivatal.
Részletesen ki van bontva, szét van bontva, hogy miből áll ez a költség. Lerakói díj, a központi
költség, a szállítás, a begyűjtés, és nincs rajta nyereség.
Marján János bizottsági tag
Jó, csak emlékezzetek rá, hogy az hangzott el, hogy 30 %-kal kevesebb lesz a díj.
Papp István bizottsági elnök
Ha saját lerakónk lesz.

Decsi Ferenc vezérigazgató
Csak azt kellene megnézni, hogy Gyöngyösön, Egerben…
dr. Veres András ügyvéd
Szegeden.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Szeged az egy nagyon jó példa, mert ott nem emelték a díjat.
dr. Veres András ügyvéd
Úgy kell kommunikálni, hogy a lakosság is tudja.
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Decsi Ferenc vezérigazgató
Készült pontos kalkuláció.
Marján János bizottsági tag
Másik kérdés a likviditás. Szép ez a 22 millió forint, de ez megint mire lesz elég? Folyamatos
vesszőparipám ez megint, de jó lenne tudni, mert itt most 100 ezer forintot befizetnek ezek az
önkormányzatok, de ebből még kis traktort sem lehet venni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
A géppark az rendelkezésre áll, igaz nem a Kft. tulajdona mind, hanem egy része a Zrt.
tulajdona és az is marad, bérleti díjat fizet érte a Kft. Van a Kft.-nek is saját tulajdonú gépe.
Likvidbe annyit jelent, hogy sikerült olyan egyezséget kötni az egyik lerakóval - csak még nem
tudjuk oda vinni -, ahol negyedév végén kell kifizetni a negyedéves hulladéklerakást. Negyedév
végére pedig be kell folyni a beszedett díjnak. Ez a likvid arra elég, hogy számlákat meg az
üzemanyagot kifizessük belőle, de a lerakói díjat nem tudjuk, csak a negyedév végén, amikor
befolyik az összes pénz.
Ez nem volt olyan könnyű, mert a Heréd, Nagykökényes, Heréd, Hort, Kerekharaszt és Hatvan
tekintetében viszonylag jó az adatbázis, de a többi 13 település esetében pedig nagyon
nehezen sikerült elérni, hogy egyáltalán küldjenek valamit és azt még rendbe kell tenni. Most
azzal foglalatoskodunk, hogy minél előbb kimehessenek a negyedéves számlák.
Valamint küzdünk a településekkel, vannak problémák. Nincs a kis faluknak pénze az utaknak a
síkosság-mentesítésére.
Egyelőre működik azért a dolog, nincsenek ezek az autók a toppon, de jó a személyzet, aki
tudja, hogyan kell kezelni, hogy rendbe rakva hosszú távon is működni tudjanak.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Ehhez milyen irodai háttér kell? Számlázáshoz, nyilvántartásokhoz.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ez úgy épül fel, hogy van egy szállításvezető, aki egyben a garázsmester is, aki a fizikai
dolgozókat irányítja, van egy dolgozó, aki a környezetvédelemmel, engedélyek beszerzésével
foglalkozik, van egy könyvelő hölgy, aki szintén mindent csinál, van egy megbízott gazdasági
vezető aki a Maruzsné Németh Bea, és van négy díjbeszedő, akik a díjat szedik és
ügyfélszolgálatot látnak el. Minden településen van meghatározott rend szerint ügyfélszolgálat.
Ez plusz vállalt kötelezettségünk, egyébként csak a székhelyen kell tartani ügyfélszolgálatot, de
minden településre legalább egy hónapban egyszer kijut ez az ügyfélszolgálat.
A díjbeszedési rendszer csak a volt öt településen működik egyelőre, de valószínűleg a banki,
postai díjak miatt olcsóbb lesz, ha mindenhová díjbeszedők mennek ki.
Valamint a Zrt. bizonyos szolgáltatásokat végez a Kft.-nek, ilyen szolgáltatás többek között az
autók bérbeadása és szervízelése, az adminisztráció egy részét a Zrt. végzi, az informatikai
hátteret és az irodát a Zrt. adja.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Azok a települések, amit említettél, hogy problémák voltak? Ott mi volt a szokás.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az emberekkel beszélgetve azt mondták, hogy volt, amikor két hétig nem vitték el a szemetet.
De volt olyan, ahol egész decemberben nem vitték el. Hihetetlen mennyiségű szemét volt
januárban és mondták, hogy egész decemberben nem vitték el. Ezt az emberek mondják tehát
nem a vezetők, az emberek.
Csányon volt még olyan, ahová nem lehet bemenni, de ott megoldották, mert az utca elején van
egy 1,1 m3-es konténer és kihordják oda a szemetet.
Nagyok ezek az autók az a helyzet, van, ahol be sem tud fordulni valamelyik autó. Azt is meg
kell válogatni, hogy hová melyik autó megy.
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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 következő határozatot hozta:
91/2013. (II. 26.) 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 Társaságba - jegyzett tőkéje emelése útján – tagként történő
belépésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaságban 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint névértékű törzsbetéthez igazodó
üzletrésszel rendelkező tagja akként dönt, hogy felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel
szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 3.500.000,- Ft, azaz
Hárommillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az
alábbiak szerint:
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság taggyűlése:
Nagyréde Községi Önkormányzatot – képviseli: Balázs József polgármester,
székhelye: 3214 Nagyréde, Fő út 4.; jelöli 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összeg
erejéig,
Vámosgyörk községi Önkormányzatot – képviseli: Gedei Zoltán polgármester,
székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.; jelöli 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer
forint összeg erejéig,
Hatvan Város Önkormányzata tagot – képviseli: Szabó Zsolt polgármester, székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; jelöli 1.700.000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázezer forint
összeg erejéig, Hatvan Város Önkormányzata a tőkeemelés során elsőbbségi jogával
kíván élni az 1.700.000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázezer forint összeg tekintetében
Jászfényszaru Város Önkormányzat tagot – képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester, székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.; jelöli 1.600.000,- Ft,
azaz Egymillió-hatszázezer forint összeg erejéig, Jászfényszaru Város Önkormányzata
a tőkeemelés során elsőbbségi jogával kíván élni az 1.600.000,- Ft, azaz Egymillióhatszázezer forint összeg tekintetében
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata tag törzsbetétjének összege
11.700.000,- Ft összeg, míg Jászfényszaru Város Önkormányzata tag törzsbetétje
9.000.000,- Ft összeg lesz.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 3.500.000,- Ft pénzbeli
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hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik.
A társaság tagja törzsbetétjét hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta,
így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagot üzletrésze
mellékszolgáltatásra nem kötelezi.
2. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja akként dönt és nyilatkozza, hogy az új törzsbetétek vonatkozásában az
1.700.000,- Ft összegen túlmenően elsőbbségi jogát nem kívánja gyakorolni.
Hatvan Város Önkormányzata tag nyilatkozza, hogy a felemelt üzletrészt meg kívánja
szerezni és a társaság társasági szerződését a felemelt üzletrészre vonatkozóan is
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként dönt, hogy a felemelt
törzstőkét készpénz befizetéssel kívánja fedezni, vállalja, hogy az a – fent
meghatározottak szerint – a cég bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat
napjától számított 20 naptári napon belül átutalás útján befizeti.
Nagyréde Községi Önkormányzatot – képviseli: Balázs József polgármester,
székhelye: 3214 Nagyréde, Fő út 4.,
Vámosgyörk községi Önkormányzatot – képviseli: Gedei Zoltán polgármester,
székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.;
külön testületi határozat illetve nyilatkozat keretében nyilatkozzák, hogy a társaságnak
tagjai kívánnak lenni és az új törzsbetétet a fentiekben részletezett arányban meg
akarják szerezni.
Fentieken túlmenően külön testületi határozat keretében nyilatkoznak, hogy Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság társasági szerződését teljeskörűen megismerték és annak
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
Fenti Önkormányzatok külön testületi határozat keretében nyilatkozzák, hogy a felemelt
törzstőkét készpénz befizetéssel kívánják fedezni, vállalják, hogy az a – fent
meghatározottak szerint – a cég bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat
napjától számított 20 naptári napon belül átutalás útján befizetik.
A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
19.000.000,- Ft, azaz Tizenkilencmillió forint összegű törzstőkéje 22.500.000,- Ft, azaz
Huszonkettőmillió-ötszázezer forint összeg lesz.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja akként dönt és igennel szavaz arra, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzatok készpénz rendelkezésre bocsátásával fedezzék a cég felemelt
törzstőkéjét.
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
társasági szerződést módosító okirat, a változásokkal egybefoglalt társasági szerződés
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aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges cégbírósági
változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a
nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a társasági szerződés
jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági szerződést
módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során
szükséges egyéb okiratokat aláírja.
A Hatvan Város Önkormányzatát érintő 1.700.000,- Ft tőkeemelés pénzügy fedezete a
Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

4. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz
történő csatlakozásról, tagfelvételről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Sokan keverik még. Van egy Kft., egy önálló jogi személyiséggel rendelkező Kft., ahol a
tevékenység végzése folyik, emellett van egy költségvetési szervünkként létrehozott társulás.
Ennek a társulásnak a célja, hogy a kiírt TÁMOP, KEOP pályázaton részt vegyen. Fontos a
kettőt elkülöníteni, mert eltérő szervezeti struktúrával, eltérő céllal, eltérő vezetéssel működik
egyik is másik is. Tehát ez a napirendi pontunk a társulásról szól. A társulásról tudni kell, hogy
önkormányzatok csak a tagjai, minősített többséggel válhat taggá egy önkormányzat, a saját
testületi ülésen meghozza a z adott önkormányzat a saját határozatát, nekünk egy feladatunk
van, hogy hozzájárulást adjunk, a társulási tanács pedig tudomásul veszi az ő határozatát.
Ennek megfelelően bővül ott is a létszám, mégpedig az 1. számú határozati javaslatban
megjelölt településekkel. Ők tegnap már meghozták, a határozatot, amely szerint ők taggá
kívánnak válni ebben a társulásban. A 2. határozati javaslat arról szól, hogy felhatalmazásra
kerül a társulási tanács elnöke, aki Szabó Zsolt Hatvan Város polgármestere, annak érdekében,
hogy a pályázati dokumentációt aláírja, és a pályázati eljárás során képviselje a pályázatban
résztvevő társulást.
Fontos határidőnk a héten a csütörtöki nap, akkorra kell meglenni a pályázati dokumentációnak
a pályázat beadásához. Nehéz feladat, rendkívül nehéz 19-20 polgármestert, jegyzőt
összefogni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
92/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő csatlakozásról,
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tagfelvételről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Társuláshoz csatlakozzon Kál, Kompolt, Aldebrő, Tófalu, Nagyút, Vámosgyörk, Nagyréde
Községi Önkormányzatok.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a jelen határozat mellékletét
képező társulási megállapodást módosító okirat valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára nézve teljes egészében
kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás
aláírására, valamint a fenti pályázattal kapcsolatos valamennyi ügyintézés tekintetében Hatvan
Város Önkormányzata képviseletére.
Határidő: 2013. március 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
93/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő csatlakozásról,
tagfelvételről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulási
Tanács elnökét, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11 számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése című pályázat dokumentációját, a pályázat benyújtása érdekében
a Társulás nevében aláírja és a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat a
Társulás nevében megtegye.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere

5. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Hosszú folyamat eredménye ez a mai előterjesztés, tekintettel arra, hogy a város, illetőleg még
a korábbi városvezetés is, szeretett volna az újhatvani temetőben egy egységes rendet
kialakítani. Mostanra alakult ki, hogy volt egy területrendezés, talán a januári vagy a decemberi
testületi ülésen fogadta el a testület. Január 31-én sikerült az önkormányzatnak tulajdonba
kapni ajándékozás jogcímével a Szent István Római Katolikus Egyházközségtől az újhatvani
temetőt. Mostanra már a temető tulajdonosa is az önkormányzat. A temető üzemeletetési
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feladatát a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. útján kívánja ellátni az
önkormányzat.
Az előterjesztés tehát arról szól, hogy egységesül a két temető, ugyanaz lesz mindkét temető
üzemeltetője, a cél pedig, hogy az újhatvani temetőben is rendezett állapot legyen, és egy kis
fejlesztés történjen. A Zrt. tehát megkapta ezt a feladatot és az üzleti tervében már szerepelteti.
Dőlt betűvel és vastagon szedettek a szerződésben azon pontok, amelyek változtak.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Finanszírozásról egy szó nincs ebben a szerződésben, sem a hétköznapi finanszírozásról, sem
pedig arról, hogy miből lesz ott kapu, kút. Összeállítottunk egy listát alpolgármester úr
kérésének megfelelően, abból egy-két dolgot el kellene kezdeni beszerezni. Támogatás nélkül
nem tudom.
A beszámolóban a temető ez egyelőre nem pozitív. A városi temető sem.
Tehát kaput kell csinálni, padlót kell beszerezni, biztonsági padlót. Legalább 2 milliót kellene
beinvesztálni, hogy ott valamennyire rend legyen.
dr. Veres András ügyvéd
De addig, amíg ez nem történik meg, én úgy tudom, a Zrt. ezt nagyon ügyesen megoldotta
eddig, a meglévő eszköz állományával el tudja látni a temetési feladatot.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Igen, csak ezek nem olyan dolgok, hogy egyik helyről a másikra lehet hurcolni őket és előbb
utóbb sérülni fognak.
Erre nekem van javaslatom. Tavaly 5 millió forintot kaptunk a temető kerítésre, abból 3 milliót
költöttünk el, maradt 2 milliónk, és szeretném erre a fejlesztésre költeni.
Marján János bizottsági tag
Akkor ezt a költségvetésbe kellett volna beírni.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Benne van.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az 5 millió benne van. Úgy van benne, hogy az áthúzódó volt, a 3 milliós számla már bent van,
tehát 2 millió még mindig benne van a költségvetésben.
Kondek Zsolt képviselő
Hűtőt is tudtok venni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Hűtő nem kell. Nekünk jó hűtőnk van.
Marján János bizottsági tag
Ha 2 millió ott van a költségvetésben, akkor miért nem hívjátok le.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Mert nem erre a célra van.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Az 5 milliót áthozottként beletettük a költségvetésbe. Most derült ki, hogy abból 3 milliót
használtak fel, tehát van ott még 2 millió.
Papp István bizottsági elnök
És nem lehet azt átcsoportosítani?
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Temető ez is, temető az is, majd egyeztetjük polgármester úrral.
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 következő határozatot hozta:
94/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött kegyeleti
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és
kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma:
14551420-2-10) megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést 2013. március 1-jei
hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint.
2

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere

6. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Két pontban kellett a meglévő szerződést módosítani, egyrészt a pótdíj vonatkozásában, hogy a
pótdíj kit illet, illetőleg a szerződésben meghatározott elnevezési jogot kellett egzaktabban
meghatározni. A szerződésben vastagon dőlt betűvel szerepelnek a változások. Fontos III. 1.)
e) pontja. Itt belekerült, hogy „a pótdíj beszedése érdekében és az ellenőrzés teljesítése során
jogosult teljesítési segéd közreműködését igénybe venni” a közszolgáltató. A Zrt. a
közszolgáltató és a Zrt. a pótdíj beszedése érdekében jogosult 3. személyt igénybe venni. Ez a
3. személy Hatvan Város Polgármesteri Hivatala, tekintettel arra, hogy itt működik a közterületfelügyeleti osztály. Ők ezt a tevékenységet tudják végezni. Külön szerződést kötött a
polgármesteri hivatal és a Zrt. ennek a feladatnak az ellátására.
A másik változás a IV. fejezetben a pénzügyi rendelkezéseknél. Itt egzaktan meghatározásra
került – figyelemmel a helyi rendeletre. A kettő összhangba került. Az üzemeltetési feladatok
során keletkezett bevétel teljes egészében a közszolgáltatót illeti, kivétel a pótdíj, a pótdíj a
megrendelőhöz fog kerülni.
Marján János bizottsági tag
A díjazás az nektek külön van a Zrt.-n belül?
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Decsi Ferenc vezérigazgató
Igen, van egy ember, aki ezzel foglakozik, aki az automatáknak az ellenőrzését végzi, csinálja
az ürítését, készíti az adminisztrációt.
Gyakorlatilag most a valósághoz hozzá lett igazítva a papír, mert ez úgy működött, hogy a
közterületesek ellenőrizték a parkolójegyeket, ők tették ki a büntetőpapírokat, az hozzánk jött
egy héten egyszer és nálunk elindult a folyamat.
Marján János bizottsági tag
Tehát ezt most ti csináljátok, csak a pénzt át kell utalni a városnak.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Csak a pótdíjat, mert ami egyéb bevétel van, az a fenntartásra kell.
A rendeletben úgy volt, hogy a pótdíj a várost illeti meg. A város most az egyszerűbb irányba
ment el, a közszolgáltatási szerződést módosította nem a rendeletet.
dr. Veres András ügyvéd
Így összhangban van a kettő.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Egyébként valami történt, mert az idén már annyi pótdíjat sikerült kiszabatniuk a
közterületeseknek, mint tavaly az utolsó félévben. És még csak két hónap telt el.
dr. Szikszai Márta jegyző
Mivel az önkormányzatot illeti, és a közterület-felügyelők szedik be, illetve ők járják a várost, ők
járnak a parkolást ellenőrizni, ez így most helyén van.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, a határozati
javaslatot szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
95/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közterületi
gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és
kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma:
14551420-2-10) a közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződést 2013. március 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és
egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltak szerint.
2

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény azon települések részére, amelyeknek a
lakosságszáma a 2000 főt nem éri el, előírja azt, hogy a polgármesteri hivatal feladatait közös
önkormányzati hivatal keretében lássák el. Azon városok illetve 2000 fő feletti települések nem
utasíthatják vissza ezt a kérelmet, amelyet velük közvetlenül határos 2000 fő alatti település
kér. Kerekharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közvélemény kutatáson
alapuló határozatot hozott, arra vonatkozóan, hogy Hatvannal kívánnak közös önkormányzati
hivatalt létrehozni.
Az önkormányzati törvény értelmében a két település képviselő-testületének megállapodást kell
kötnie. Ebben a megállapodásban a hivatal szervezetéről, a közös önkormányzati hivatal
működtetésével felmerülő költségek viseléséről és az általa ellátandó feladatokról kell
rendelkezni. Jelen előterjesztés ezt a megállapodás tervezetet tartalmazza. A múlt héten
Kerekharaszt Község Önkormányzat elfogadta. Az új önkormányzati törvény 2013. január 1jével lépett ebben a vonatkozásban hatályba, mert több fázisos a hatályba lépése, és törvény
azt mondja, hogy a hatályba lépést követő 60 napon belül meg kell kötni a megállapodásokat a
közös önkormányzati hivatal létrehozására.
A Hatvani Polgármesteri Hivatal, mint olyan megszűnik és létrejön a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal. Ez azt jelenti, hogy a hivatal működési területe nem csak Hatvanra,
hanem már Kerekharasztra is ki fog terjedni. Tehát ami feladatot illetve hatáskört a hatvani
polgármesteri hivatalra illetve a jegyzőre telepítenek a különböző jogszabályok, azokat most
már Kerekharasztra vonatkozóan is el fogjuk látni.
Itt fog történni a kerekharaszti testületi ülések előkészítése, a döntések végrehajtása, itt fogjuk
készíteni Kerekharaszt költségvetését, a Kerekharaszton lévő hatósági feladatok itt kerülnek
majd ellátásra. Ott majd egy ügyfélszolgálati iroda fog működni egy szociális és egy adóügyi
ügyintézővel, aki majd ott az operatív pénzügyeket is ellátja, és egy hivatalsegéddel. Én hetente
2 órára ki fogok menni Kerekharasztra.
Papp István bizottsági elnök
Úgy sem lehetne nekik saját hivataluk majd.

dr. Szikszai Márta jegyző
Már most sem, március 1-jétől.
Marján János bizottsági tag
Költségvetésileg megéri nekik külön lenni?
dr. Szikszai Márta jegyző
Az előterjesztés mellékletét képezi az a táblázat, de gondolatilag nem kell eljutni idáig, mert a
törvény kötelezően előírja nekik.
Papp István bizottsági elnök
Annak idején meg volt ennek az oka, hogy miért váltak le.

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Önállóságuk megmarad most is, csak a hivatali feladatokat látjuk el közösen.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Gyakorlatilag akkor az ottani polgármesteri is feladatokat fog adni a hivatalnak.
dr. Szikszai Márta jegyző
Annyi feladat azért nincs ott, közel sem.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadást. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
96/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2013. február 28. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere
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 következő határozatot hozta:
97/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
belső szervezeti felépítését bemutató ábrát 2013. március 1-jétől kezdődő hatállyal a jelen
határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Hatvan város jegyzője

8. napirendi pont
Előterjesztés az óvodavezetői városi munkaközösség vezetőjének kinevezésével
kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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 következő határozatot hozta:
98/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az óvodavezetői városi munkaközösség vezetőjének kinevezésével kapcsolatos

113

döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Vörösmarty téri Óvoda (székhely:
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője feletti munkáltatói jogok gyakorlója, Padányiné
Kalocsai Editet 2013. március 1. napjától kinevezi az óvodavezetői városi munkaközösség
vezetőjének, és ezen feladatkörrel járó pluszfeladatok elvégzéséért részére havi bruttó 5000,Ft munkaközösség-vezetői pótlékot állapít meg, mely a közalkalmazotti pótlékalap 25%-a,
továbbá ezzel összefüggésben 1 óra/hét fenntartói órakedvezményt biztosít számára.
Határidő: 2013. március 8. (munkaügyi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

9. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között
létrejövő együttműködési megállapodásról 2013. évre
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
A gombhoz varjuk a kabátot, vagy fordítva. A költségvetésben elfogadtuk ezeket a dolgokat, de
ezt a 11 milliós támogatást az FC Hatvannak, ezt még mindig nem tudtam megemészteni.
dr. Szikszai Márta jegyző
Sok?
Marján János bizottsági tag
Ha visszaveszitek a pálya feletti gondnokságot és mindenféle dolgot, közművet, mindent, akkor
azt mondom, hogy adjatok még 1,5 milliót.
dr. Szikszai Márta jegyző
De nem tudjuk visszavenni, mert vagyonkezelésbe van adva.
Marján János bizottsági tag
De vegyétek vissza, mert ez a pénz,.. 12,5 millióba fog kerülni az egyesületnek. Nem 11-be.
dr. Szikszai Márta jegyző
Ha visszavennénk, akkor a TAO-s pályázatból nem lenne semmi.
Marján János bizottsági tag
Előbb-utóbb úgyis az lesz. Még egy félév és ez fog következni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az a helyzet, hogy volt a Zrt.-nél is 12 millió forint fölött volt akkor az önköltsége. Ebbe a víz,
villany, a gáz és a két ember aki ott van, volt benne. Ez került ennyibe. És még mindig van
olyan, amit én fizetek, mert a gördeszka pálya világítást – nem tudom miért –, még mindig a Zrt.
fizeti.
Kondek Zsolt képviselő
Az a gond, hogy az első 5 hónapra nem elég ez a 11 millió forint. Működésre.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ofella úr egyeztetett polgármester úrral, hogy elvileg az első félévben a 11 milliót megkapják.
Kondek Zsolt képviselő
És aztán lehúzzuk a rolót?
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dr. Szikszai Márta jegyző
Szerintem ezt most nem a hivatalon kellene számon kérni.
Marján János bizottsági tag
Senki nem kéri a hivatalon számon, ez egy bizottsági ülés és elmondjuk a véleményünket.
Ez olyan, mintha adnátok támogatást mínusz 1,5 milliót. Fizessünk be 1,5 milliót a kasszába.
És behoztunk közbe TAO-ba, alsó hangon 200 milliót a városnak.
Kondek Zsolt képviselő
És sportol 500 gyerek.
dr. Szikszai Márta jegyző
Nem ellenetek szól ez, annak szól, hogy ez így nem jól van.
dr. Szikszai Márta jegyző
Majd adódnak itt még lehetőségek, mert a költségvetést bármikor lehet módosítani, ezt a
szerződést bármikor lehet módosítani.
dr. Szikszai Márta jegyző
Csak arról volt szó, hogy a hivatal és a bizottság ki fogja vizsgálni, hogy mennyibe került a Zrt.nek, mennyibe kerül most, és a kettő között arra kapunk támogatást.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következő határozatot hozta:
99/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő
együttműködési megállapodásról 2013. évre szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000
Hatvan, Népkert), melyben 2013. évre összesen 11.000.000 Ft, azaz tizenegymillió forint
támogatást nyújt negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2013.
március 4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet 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 következő határozatot hozta:
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100/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő
együttműködési megállapodásról 2013. évre szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2013. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz
egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás
határozott időre, 2013. március 4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig tartó
időszakra kerül megkötésre.
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján.
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
101/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő
együttműködési megállapodásról 2013. évre szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000
Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), melyben 2013. évre összesen 600.000 Ft, azaz
hatszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás
határozott időre, 2013. március 4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig tartó
időszakra kerül megkötésre.
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján.
Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
102/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő
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együttműködési megállapodásról 2013. évre szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club 60 SE (székhelye: 3000 Hatvan,
Dolgozók útja 13.) egyesülettel, melyben 2013. évre összesen 450.000 Ft, azaz
négyszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás
határozott időre, 2013. március 4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig tartó
időszakra kerül megkötésre.
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján.
Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
103/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő
együttműködési megállapodásról 2013. évre szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club 60 SE (székhelye: 3000 Hatvan,
Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben
2013. évre összesen 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente
egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2013. március 4. napjától kezdődő és
2013. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján.
Papp István bizottsági elnök
A hatodik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
104/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő
együttműködési megállapodásról 2013. évre szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
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határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye:
3000 Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2013. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer
forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre,
2013. március 4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig tartó időszakra kerül
megkötésre.
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján.
Papp István bizottsági elnök
A hetedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
105/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő
együttműködési megállapodásról 2013. évre szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben
2013. évre összesen 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente
egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2013. március 4. napjától kezdődő és
2013. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján.

10. napirendi pont
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata
között létrejövő együttműködési megállapodásról 2013. évre
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A támogatás 500 ezer forint, tavaly is ennyi volt.
Papp István bizottsági elnök
Mivel 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 következő határozatot hozta:
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106/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között
létrejövő együttműködési megállapodásról 2013. évre című előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal (székhely: 3300
Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság támogatására
vonatkozóan, melyben 2013. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A
megállapodás határozott időre, 2013. március 4-től 2013. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet 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 következő határozatot hozta:
107/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között
létrejövő együttműködési megállapodásról 2013. évre című előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal (székhely: 3300
Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatására
vonatkozóan, melyben 2013. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint támogatást nyújt. A
megállapodás határozott időre, 2013. március 4-től 2013. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013.március 4. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján.

11. napirendi pont
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Fel vannak sorolva a született gyerekek. A támogatással kapcsolatosan egy kérelem került
elutasításra, mivel a gyermek születése napjától kezdődően nem rendelkezik hatvani
lakóhellyel.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következő határozatot hozta:
108/2013. (II. 26.) 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
támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján

életkezdési

Kállai Márk, Laska Luca, Fekete Lídia, Basa Luca Sára, Balog Katalin, Budai Dávid
Krisztián, Czeglédi-Fazekas Máté, Matiszlovics Hanna, Karsai Róza Réka, Dombi Zoé
Sára, Orkisz László, Nagy Anasztázia, Szalisznyó Zalán, Szabó Mátyás, 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 560.000,- Ft – azaz
ötszázhatvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2013. évi költségvetéséről
szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban
szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.
Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
109/2013. (II. 26.) 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:
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról
szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján Krizsán Luca Regina támogatási
kérelmét elutasítja, mivel születése napjától kezdődően nem rendelkezik hatvani lakóhellyel.
Határidő: 2013. március 15. (a határozat közlésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről, valamint a Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Jegyzőnő már vázolta ezt a témát Kerekharaszttal kapcsolatosan.
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Marján János bizottsági tag
Ez megint csak plusz felelősség.
Papp István bizottsági elnök
Előbb-utóbb megint csatlakozik Hatvanhoz Kerekharaszt, mert megteheti.
Marján János bizottsági tag
Ez attól függ, hogy mi lesz vele az elkövetkezendő 1-2 évben.
Kondek Zsolt képviselő
Akkoriban úgy jártak jobban, ha leválnak. Az iskolájukat bezáratták és ez volt a döntő ok, ami
miatt leváltak.
Marján János bizottsági tag
Környezetünkben van még hasonló település, mint Kerekharaszt? 2000 fő alatti?
dr. Szikszai Márta jegyző
Nagykökényes volt körjegyzőségbe Heréddel, de ott is átmentek közös hivatalba. Más nincs.
Kerekharasztnak két lehetősége volt, vagy Heréd felé indul el, vele közös fenntartású iskola
volt, de azt átvette a KIK. Egy kérdőíven megszondáztatták a lakosságot és 88 % azt mondta,
hogy Hatvannal szeretne Kerekharaszt közös hivatalt.
Papp István bizottsági elnök
További kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta az előterjesztés elfogadását. Az első határozati
javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
110/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről, valamint a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 28. napján jogutódlással
megszünteti a Hatvani Polgármesteri Hivatalt (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.),
valamint a jelen határozat mellékletét képező megszüntető okiratát 2013. február 28. napján
kiadja.
Határidő: 2013. február 28.
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 következő határozatot hozta:
111/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről, valamint a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 1. napjával Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal elnevezéssel önállóan működő és gazdálkodó új költségvetési szervet
hoz létre (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), valamint alapító okiratát 2013. március 1.
napi hatállyal jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

13. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Az előterjesztés az államháztartási törvénynek megfelelően készült. A képviselő-testület a
2012. évi előirányzatot a beszámoló leadásának határidejéig kötelezőn kell, hogy módosítsa.
Március 11-én fogjuk a beszámolót a Kincstár felé leadni. Tehát most a 2012. évi módosított
előirányzatok rendezése történt meg. A IV. negyedév végén az állami támogatások, helyi
döntések figyelembevételével készültek el az előirányzatok. Figyelembe vettük a
többletbevételeket is és figyelembe vettük azon feladatokat is a működésbe, amelyet nem
kellett megvalósítani. Így év végére a működési hiányunka nullára tudtuk redukálni. Év végén
folyószámlahitelünk nem volt állományban. Mindezeket - a felhasználások tekintetében is - a
beszámoló keretében fogjuk majd a képviselő-testület elé terjeszteni az áprilisi testületi ülésen.
A IV. negyedévben 385 millió forinttal növekedett a bevételi és a kiadási oldalunk is.
Marján János bizottsági tag
Ez alatt a másfél hónap alatt nem változott semmi? Plusz bevétel, vagy olyan kiadás amit az
előző költségvetésbe nem vettünk bele.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Nincs ilyen tételünk.
Marján János bizottsági tag
Ami pozitívan befolyásolná a 2013-as költségvetést.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A pénzmaradványok elszámolása még most folyik, de 2013-asba már beletettük a
pénzmaradványnak a szabad keretét. Nagyon nagy változás nincs.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. Az rendelettervezetet
szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
112/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
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14. napirendi pont
Beszámoló a 2012. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a
2013. évi keret felhasználására
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A 2012. évi költségvetési rendeletben 25 millió forint került elkülönítésre az önkormányzati
tulajdonú és fenntartású intézmények felújítására.
Azonban év közbeni módosítások, átcsoportosítások során 17 millió 956 ezer forint
többletforrás biztosításra került sor.
Az 1.számú táblázatban látható, hogy feladatok kerültek elvégzésre és mely feladatok húzódtak
át 2013. évre.
A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásakor 25 millió forint kerül elkülönítésre. A 2. számú
mellékletben javasoljuk az elvégzendő munkákat meghatározni, olyan módon, hogy 11 millió
180 ezer forint felhasználásáról a későbbiekben kerüljön döntés meghozatalra. Ezt az indokolja,
hogy több intézmény esetében pályázatok kerültek beadásra, amennyiben valamely pályázat
nem nyer, akkor szükséges azokra az intézményekre felújítási költségeket biztosítani.
Marján János bizottsági tag
Akkor most csak a 2012-es áthúzódókról beszélünk?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Nem. Az 1. számú melléklet végén van az áthúzódó és a 2. számú mellékletben pedig már az
új keretfelhasználásra is van.
Marján János bizottsági tag
Tartalékkeret elég szép.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen, mert amit tudunk például, hogy a Kodály iskola részéről van benyújtva egy pályázat,
viszont a fűtési rendszer olyan állapotban van, hogy biztos, hogy hozzá kell nyúlnunk, illetve
több ilyen kétséges dolog van még. A pályázat be van adva, de ha nem nyer a pályázat, akkor
a tartalékból meg kell csinálnunk.
Marján János bizottsági tag
Az iskolában mérget vesznek rá, hogy meg van a pénz.
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Nem tudom, honnan veszik. Mi mindennel készen vagyunk, hiánypótlásnak eleget tettünk.
Olyan 3 héttel ezelőtt azt az infót kaptuk, hogy hamarosan döntés születik. Még mindig nem
tudunk semmit.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Széchenyinek is van itt pályázata, bölcsőde pályázat is van.
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Az a baj, hogy nagyon sok olyan pályázatunk van, aminek a kivitelezése…a nyertes
pályázatoknál is most indulnak a nagy pályázatok. Vannak költségbecsléseink, amiket a
tervezők adtak és mi benyújtottunk a pályázatban, de majd a közbeszerzések eredményei
döntik el, hogy mennyi ezeknek a tényleges költsége.
Most az Öveges pályázat esetében is van egy 40 milliós becsült értékünk építési munkálatokra,
a tervező már dolgozik és már most 80 milliónál tart.
Kondek Zsolt képviselő
Mi jár már 80 millió forintnál?
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dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Pályázat esetében meg vannak határozva a paraméterek, hogy mit támogat a pályázat. Nem
lehet átépíteni a másik helyére, mert azt nem engedi.
Kondek Zsolt képviselő
80 millió akkor is sok.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Sok olyan jogszabályváltozás van, ami a nyakunkba szakít külön költségeket. Megváltoztatták
az építési törvényt, tehát nekünk majd foglalkoztatni kell egy felelős műszaki vezetőt.
Kondek Zsolt képviselő
Ez eddig is volt.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Megbízási jogviszonnyal. Most alkalmazottamnak kell lenni. Naponta félóra munkája van.
Csak egy lakásfelújításnál, ami plusz költség az az energetikai tanúsítvány beszerzése, az
érintésvédelem, ezeket mind muszáj megcsinálni.
A gázkészülékek esetében ugyanez. Van egy új törvény, hogy a tulajdonost terheli a
gázkészülékek átvizsgálása.
A tartalékkeret pedig azért is kell –visszatérve rá – mert szép, hogy felmérjük a felújításra váró
dolgokat, de mindig akkor derülnek ki a problémák, amikor elkezdjük dolgozni. Leszedünk egy
lambériát, és mi van a lambéria mögött, azt nehéz felmérni előre.
Marján János bizottsági tag
Mi a Kossuth tér 8-ban vagyunk és odajárnak a kollégáim az orvosi rendelőbe, és erről ebben a
tervben nincs semmi.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Nagyon kevés ez a 25 millió forintos intézményfelújítási keret. Az össz igény kb. 400 millió
lenne. Nagyon nehéz ezért 25 millióból gazdálkodni, és igen például ez a Kossuth tér 8. is egy
nagy kérdőjel. A legalapabb felújítási költsége 10 millió forint lenne, de el lehetne költeni az
egész keretet arra az egy intézményre.
Kondek Zsolt képviselő
A Bajza József Gimnázium régi kazánház kéménye. Ez amit tavaly felújítottunk?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Tavaly a kéménynek a felső részén történt egy javítás, mivel pont telekhatáron van és a
szomszéd ingatlanra veszélyes volt, ezért a javítás után jött is a jelzés, hogy erős szélben
sérüléseket okozott a szomszéd garázs tetején. Ez a vállalkozó, aki tavaly javította,
ideiglenesen ismét javította kémény tetejét, sőt a szomszéd ingatlanon okozott kárt is kijavította,
mert ő nem csinálta meg, hogy ne legyen ilyen gond.
De ezt a kéményt le kell bontanunk és tavaly nem volt lehetőségünk, hogy ilyen összeget
rátegyünk, ezért van most betervezve. Tényleg veszélyes állapotban van.
Papp István bizottsági elnök
A téglát meg lehet menteni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
De akkor nem két milliót kell erre betenni. Mert nem mindegy, hogy az ember neki megy egy
géppel, vagy neki áll téglát tisztogatni, aminek élőmunka igénye van.
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Papp István bizottsági elnök
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 következő határozatot hozta:
113/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2012. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2013.
évi keret felhasználására szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2012. évi felújítási keretének jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való
felhasználásáról szóló beszámolót.
Papp István bizottsági elnök
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 következő határozatot hozta:
114/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2012. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2013.
évi keret felhasználására szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2013. évi felújítási keretének jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való
felosztását.
Határidő: 2013. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15. napirendi pont
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználásáról, valamint javaslat a
2013. évi keret felhasználására
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A 2012. évi Környezetvédelmi Alap tervezett felhasználása 4.846.411,- Ft., a tényleges
felhasználása 3.711.495,- Ft volt. Az előterjesztés 2. oldalán látható, hogy milyen összegben,
milyen célra került felhasználásra. 2013. évre a tervezett összeg 3 millió forint, szintén a
második oldalon található részletezve, hogy mely faladatokra, milyen összegben javasoljuk a
felhasználását.
Marján János bizottsági tag
Csökkent a lobbierő.
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Papp István bizottsági elnök
Visszatérve a kazánház kéményére. Amikor az már le lesz bontva, akkor kellene majd oda egy
kerítést is csinálni, hátrafelé.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következő határozatot hozta:
115/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2013. évi
keret felhasználására szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2012. évi
felhasználásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Hatvan város jegyzője 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 következő határozatot hozta:
116/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2013. évi
keret felhasználására szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználására vonatkozó tervezetet.
A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy
a Környezetvédelmi Alap egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának
módjáról előzetesen, külön határozatokban döntsön.
Határidő: 2013. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok
végrehajtására)
Felelős: Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

16. napirendi pont
Beszámoló a Hatvan Városi Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással
összefüggő bevételeiről és kiadásairól
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A közszolgáltatást végző Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. megküldte a
Hatvan Városi Köztemető közszolgáltatással összefüggő bevételeinek és kiadásainak
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beszámolóját. A mellékletben megtekinthető, -1.880 ezer Ft üzemeltetési eredményt mutat. A
későbbiek során a Zrt.-nek a II. féléves tevékenységére vonatkozóan be kell számolnia testület
felé mind a feladat ellátást illetően, mind a bevételek és kiadások alakulását illetően.
Marján János bizottsági tag
Ezt nem eredménynek, hanem veszteségnek hívják. Ez így mégsem jó, valahogy ki kellene
egyenesíteni. A bevétel nem elég, vagy a kiadás sok?
Decsi Ferenc vezérigazgató
A kiadásban a szemétszállítás költsége nagyon sok. Ez akkor lesz jó, ha meg lesz a
pályázatnak az eredménye a szelektív válogató, és akkor ezt szét lehet szedni 3 felé, fémre,
műanyagra és el lehet komposztálni. Most épp zöld hulladéknak sütjük el, de ez nem zöld
hulladék. Az anyagi jellegű pedig összejön, ezt kell venni, azt kell venni, utat kell csinálni,
üzemanyag kell a gépekbe.
Személyi jellegű, pedig, hogy üzemeltettük ezt a portát, hogy gépkocsi behajtásért fizetni kell,
ami teljesen felesleges, mert annyi nem jött be, hogy a portás bérét kifizessem.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
117/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Városi Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással összefüggő
bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek, mint a Hatvan Városi
Köztemető kegyeleti közszolgáltatójának beszámolóját a köztemető üzemeltetésével
összefüggésben felmerült bevételeiről és kiadásairól.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

17. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
karbantartási feladattervéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Közhasznú

Zrt.

éves

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az önkormányzati tulajdonú intézmények és játszóterek karbantartási feladatait a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. látja el, a karbantartási közszolgáltatási szerződés
alapján. A szerződés szerint a feladat-ellátási tervet a közszolgáltatónak a képviselő-testület elé
tájékoztató jelleggel be kell nyújtania. A mellékletben található az általuk elkészített
karbantartási terv, amely összhangban van a közszolgáltatási szerződéssel.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
118/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. éves karbantartási
feladattervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek a Karbantartási
közszolgáltatási szerződéssel összefüggő 2013. évi intézményi karbantartási feladattervét.
Határidő: 2013. március 1. (közszolgáltató értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

18. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 46 helyrajzi számú ingatlan
elidegenítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Kandó Kálmán utcában található egy ingatlan, ami 244 m2 nagyságú és az önkormányzat
tulajdonában áll. A korábbi szabályozási tervek alapján útnak ki volt szabályozva ez a terület,
azonban a legutóbbi rendezési terv módosítás során ez a szabályozás megszűnt, és a
szomszédos ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy ő az
ingatlanához csatolná ezt a területet. Az üzemeltetési költségek csökkentése miatt célszerű ezt
az ingatlant pályázat útján értékesíteni.
Papp István bizottsági elnök
És ez 244 m2. 700.000,- Ft érték.
Marján János bizottsági tag
Melyik ez az ingatlan?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A 21-es út és a Kandó Kálmán között egyetlen egy ilyen zöld felület található, ez a rész az.
keskeny a telek, önálló beépítésre nem alkalmas.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az összes kisgyerek odajár ki a környékről vonatot nézni, mert jól lehet onnan látni. Az egy zöld
terület.
Azt tudni kell, hogy amióta a Tesco ott van, azóta az egy szemétdomb is lett. Azok az utcák. A
háztartási szemetem egy részét már az teszi ki, amit az utcán összeszedek. És nem én vagyok
az átjáró utca, hanem az Irinyi, eggyel kintebb. Ennyit tett a Tesco.
Semmi nem valósult meg, amit ígértek. A zajvédő fal semmit sem ér, a közvilágítás nem
működik két hónapja. Amikor azt kértük a Tesco-tól, hogy csökkentsék a hirdetőtáblának a
fényét, akkor azt nem csökkentették.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
119/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 46 helyrajzi számú ingatlan elidegenítéséről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagosan Hatvan
Város Önkormányzatának tulajdonát képező, hatvani 46 hrsz. alatt felvett ingatlant kivonja az
önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonból, kérelmezi a kivett megnevezés beépítetlen
területté történő módosításának átvezetését az illetékes földhivataltól és elrendeli ezen változás
önkormányzati nyilvántartásokon történő átvezetését.
Határidő: az adásvételi szerződés földhivatali benyújtásával egyidejűleg
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 következő határozatot hozta:
120/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 46 helyrajzi számú ingatlan elidegenítéséről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 46
helyrajzi számú, közterület megnevezésű, 244 m² nagyságú ingatlant, mely természetben
Hatvanban, a Kandó Kálmán utcában található, legalább bruttó 700.000,-Ft, azaz Hétszázezer
forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában,
jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: 2013. március 5. (meghirdetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19. napirendi pont
Előterjesztés a 0243/56 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő
megállapodásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Bartkó Pál és Bencs Mónika kérelmezték a tulajdonukban álló külterületi ingatlan belterületbe
történő bevonását. A 45/20007. (X. 26.) önkormányzati rendelet értelmében szükséges egy
megállapodást kötni a tulajdonosakkal, hogy minden közműfejlesztési, útfejlesztési és egyéb
fejlesztési feladatot a saját költségükre el fognak végezni, ami a belterületbe vonáshoz
szükséges.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
121/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy megállapodást kössön a hatvani 0243/56 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását
kérelmező tulajdonosaival Hatvan Város Önkormányzata nevében a magánerő bevonásával
megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.)
önkormányzati rendeletének, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó
szabályairól szóló 4. §-ban foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást kérő ingatlan
tulajdonosa saját költségén vállalja a földrészlet ellátását biztosító, a hatályos szabályozási
tervben kijelölt vagy hatósági határozatban előírt közút kiépítését, a közműhálózat-fejlesztését,
valamint a környezetvédelmi és egyéb szükséges beruházások létesítését.
Határidő: 2013. március 31. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20. napirendi pont
Előterjesztés a Bátor tábor területén lévő tó fennmaradási és rekonstrukciós
engedélyéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Bátor Tábor Alapítvány megbízásából a TÉR-TEAM Mérnök Kft. kérelemmel fordult felénk,
hogy az önkormányzat adja tulajdonosi hozzájárulását a vízjogi engedélyezési tervek
benyújtásával kapcsolatosan, mivel a Bátor Tábor Alapítvány területén van egy tó és
árokrendszer, amelyet az Alapítvány szeretne megújítani és a korábbi tó és árokrendszer nem
olyan módon szerepelnek a térképeken, mint ahogyan a valóságban elhelyezkednek, ezért van
szükség a fennmaradási engedélyezésre. Ehhez kérik az önkormányzattól a tulajdonosi
hozzájárulást.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
122/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Bátor tábor területén lévő tó fennmaradási és rekonstrukciós engedélyéhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja – a Bátor
Tábor Alapítvány (1033 Budapest, Polgár u. 8–10.) által benyújtandó – a Hatvan Város
Önkormányzatának
tulajdonában álló hatvani 0219/2 és 0220/1 hrsz.-ú ingatlanokon lévő
rekreációs tó fennmaradási és rekonstrukciós engedélyezési eljárásához, valamint hozzájárul a
kivitelezési munkák elvégzéséhez a jogerős engedély birtokában.
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Határidő: 2013. március 10. (kérelmező értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
5 perc szünetet rendelt el.

21. napirendi pont
Előterjesztés a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai”
című pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának vezetője a múlt héten megkereste
polgármester urat az ügyben, hogy a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági
beruházásai” című felhívásra pályázatot szeretnének benyújtani. A Balassi Bálint út 14. sz. alatti
épület energetikai korszerűsítéséről van szó. A pályázati dokumentáció mellékleteként
csatolniuk kell az épület tulajdonosának hozzájárulását. A pályázat tudomásom szerint a múlt
héten benyújtásra került, ezért ennek a hozzájáruló nyilatkozatnak az utólagos elfogadását
kérik a testülettől.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
123/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című
pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Heves Megyei Kormányhivatal
Hatvani Járási Hivatala (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 14.) épületének tulajdonosa
utólagosan hozzájárul a KEOP-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek
energiahatékonysági beruházásai” című pályázat benyújtásához és annak végrehajtásához.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

22. napirendi pont
Előterjesztés a belvárosi római katolikus templom belső felújításával kapcsolatos
pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat utólagos megadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Itt ugyanerről van szó. Ebben az esetben a Római Katolikus Egyházközség Hatvani Belvárosi
Plébániája nyújtott be pályázatot a belvárosi római katolikus templom belső rekonstrukciójára. A
pályázat benyújtási határideje február 15. volt, és előtte való nap kereste meg az
önkormányzatot az atya, az ügyben, hogy előnyt jelentene a pályázat szempontjából, hogyha
Hatvan Város Önkormányzata támogatói nyilatkozatot adna pályázati dokumentációhoz.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
124/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a belvárosi római katolikus templom belső felújításával kapcsolatos pályázathoz
szükséges támogatói nyilatkozat utólagos megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul a Hatvani Belvárosi
Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő, 3000 Hatvan, Kossuth tér 6. sz. alatti
templom belső felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásához és a tervezett beruházás
megvalósítását teljes mértékben támogatja.

23. napirendi pont
Előterjesztés
”A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás kötéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Ez a pályázat a Bajza Gimnáziumban természettudományos labor kialakításáról szól. A
pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése még folyamatban van. De tekintettel arra,
hogy 2013. január 1-jétől fenntartó váltás történt az intézménynél, állami fenntartásba került,
fenntartója a KIK, 2012. évi CLXXXVIII. törvény meghatározza, hogy mi van abban az esetben,
ha a korábbi fenntartónak, vagyis az önkormányzatnak folyamatban lévő pályázata van az
intézménnyel kapcsolatban. Ez egy ilyen pályázat. A fejlesztésnek tárgya az intézmény
feladatellátásához kapcsolódó infrastrukturális és szakmai tartalom fejlesztés, és úgy
rendelkezik a törvény, hogy amennyiben a KIK ezt igényli, az önkormányzatnak, mint korábbi
fenntartónak és projektgazdának konzorciumi megállapodást kell kötnie vele a pályázat
megvalósítására. A KIK le is mondhat erről a jogáról, esetünkben ezt nem tette meg, hanem
kérelemmel élt az önkormányzat felé, ezért nincs más választásunk a jogszabály szerint. A
képviselő-testületnek arról kellene döntenie, hogy konzorciumi megállapodást köt az
önkormányzat a KIK-kel a pályázat lebonyolítása érdekében. Azzal a feltétellel, hogy mivel a
megállapodás szövegezése az most van folyamatban, az aláírást követő képviselő-testületi
ülésre polgármester úr előterjeszti a megállapodás tartalmát, szövegét.
A KIK-el folyamatos kapcsolatban vagyunk, nem céljuk, hogy átvegyék a pályázat irányítását,
de ezt a megállapodást meg kell kötniük. Kértük is, hogy az önkormányzat legyen a
konzorciumvezető.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
125/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta ”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi
megállapodás kötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi
megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1051 Budapest,
Nádor utca 32.). 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.
Határidő: 2013. április 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

24. napirendi pont
Előterjesztés
az
„Épületenergetikai
fejlesztések
megújuló
energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás
utólagos megadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Az intézmény vezetője megkereste az önkormányzatot – hasonlóan az előző két
előterjesztéshez – egy-két nappal a pályázat benyújtása előtt, épületenergetikai fejlesztések
kapcsán, hogy egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adjunk. A pályázati dokumentáció
február 11-én be lett adva és az utólagos hozzájárulást kérik a képviselő-testülettől.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
126/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Széchenyi István Római Katolikus
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út
6.)
épületének tulajdonosa utólagosan hozzájárul a KEOP-5.5.0/B kódszámú,
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című
pályázati felhívás benyújtásához, annak végrehajtásához.
Határidő: 2013. március 1. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.
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25. napirendi pont
Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázathoz kapcsolódó, „A Hatvany Lajos Múzeum épületének felújításához
kapcsolódó kivitelezési munkák és a kiviteli tervek elkészítésének megrendelése”
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és közbeszerzési tanácsadó
kiválasztásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Van egy nyertes pályázatunk és a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Hogy minél
előbb elindulhasson a kivitelezés, célszerű elindítani a szükséges közbeszerzési eljárásokat. Jelen
esetben a múzeum épületének felújításáról van szó. A pályázatban ehhez nyertünk 245.817.818,Ft-ot, ennek a nettó összege 209 millió, ami azt jelenti, hogy nyílt közbeszerzési eljárást kell indítani.
Viszont amikor benyújtottuk a pályázatot, abból kimaradt 3 terem az emeleten, mert arra már
korábban egy TIOP-os pályázatot nyújtottunk be, de sajnos ez a pályázatunk forráshiány miatt
tartaléklistára került. Kivitelezéskor értelemszerűen ezt a 3 termet nem lehet kihagyni, és ennek
nagyságrendileg 20.000.000,- Ft a becsült értéke bruttóban. Polgármester úr keresi a forrást, illetve
azt az ígéretet kaptuk, hogy fognak további forrást ebbe a fiókba tenni, tehát a tartaléklistáról
mégiscsak kapunk támogatást. De addig, amíg ez nem történik meg, nem állhat le a kivitelezés és a
közbeszerzési eljárás és ezért a 20 millió forintot önerőbe oda kellene tenni.
Illetve döntést kellene hozni a közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról is.
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 következő határozatot hozta:
127/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázathoz kapcsolódó, „A Hatvany Lajos Múzeum épületének felújításához kapcsolódó
kivitelezési munkák és a kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról és közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény épületének felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák és a kiviteli tervek
elkészítésének megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend
szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 209.305.369.-Ft.
A pénzügyi forrás bruttó 245.817.818.-Ft összegben a pályázati támogatásból, szállítói
finanszírozás formájában biztosított, továbbá az önerő bruttó 20.000.000.-Ft összegben Hatvan
város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási hitel terhére biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény épületének felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák és a kiviteli tervek
elkészítésének megrendelése” elnevezésű, nettó 209.305.369.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti
eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, irodavezető;
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3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
4.) Simon Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
Határidő: 2013. március 10. (az eljárást megindító felhívás feladására)
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 következő határozatot hozta:
128/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázathoz kapcsolódó, „A Hatvany Lajos Múzeum épületének felújításához kapcsolódó
kivitelezési munkák és a kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról és közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások tekintetében a
közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és
Adósságkezelő Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. 4/3.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.889.500.-Ft megbízási díjért.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. március 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

26. napirendi pont
Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázathoz kapcsolódó, „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési
munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Ugyanehhez a pályázathoz kapcsolódó másik közbeszerzési eljárás megindításáról kellene
dönteni, a Kossuth tér déli részének felújításáról. A beszerzés nettó becsült értéke nettó
123.255.850,- Ft, tehát nem kell nyílt eljárás, hanem hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárást
alkalmazhatunk. Ez az összeg teljes mértékben pályázati forrásból finanszírozott.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
129/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című
pályázathoz kapcsolódó, „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési munkáinak
és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kossuth tér déli része
környezetrendezési kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 123.255.850.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból, szállítói finanszírozás formájában biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kossuth tér déli része
környezetrendezési kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének
megrendelése” elnevezésű, 123.255.850.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény nélküli tárgyalásos 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.) Schósz Gabriella, irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
4.) Simon Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
6.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.
Határidő: 2013. március 10. (az ajánlattételi felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

27. napirendi pont
Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatok
benyújtásáról szóló 8/2013. (I.17.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
A képviselő-testület döntött arról, hogy az épületenergetikai fejlesztések tárgyú pályázaton 4 db
pályázatot nyújt be. A pályázatok benyújtásra kerültek, a benyújtási határidő február 11. volt. A
4 pályázati csomagból a 8/2013. (I. 17.) sz. határozattal meghatározott pályázat a Mesevilág
Óvoda, Csicsergő Óvoda, Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola és a Vörösmarty téri
Óvoda épületenergetikai korszerűsítése tárgyában kerül benyújtásra, illetve terveztük, hogy
benyújtásra kerül. Viszont a pályázat benyújtásának a napján a pályázat szakmai tartalmát
összeállító cég értesített bennünket, hogy a pályázati felhívásban a szakmai számításoknál
olyan módosítások történtek, ami miatta Mesevilág Óvoda nem maradhat benne a pályázatban,
mert ha benne marad, tekintettel arra, hogy a felújítás ott megtörtént, emiatt nem lehet olyan
mértékű energia megtakarítást elérni, ami a pályázatban előírtaknak megfelel. Ezzel
veszélyeztetné a másik 3 intézmény pályázati esélyeit. Gyors döntést kellett hoznunk, ezért ezt
az intézményt a cég kivette a pályázatból, ez azt jelenti, hogy az igényelt támogatás összege és
a biztosítandó önerő is csökkent, és ennek megfelelően kellene ezt a testületi határozatot
módosítani.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
130/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatok benyújtásáról
szóló 8/2013. (I.17.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2013. (I.17.) számú képviselő-testületi
határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint
állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
közzétett KEOP -2012-5.5.0/B kódszámú felhívásra „Hatvan – Csicsergő Óvoda, Újhatvani
Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty téri Óvoda energetikai korszerűsítése, megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” címmel pályázatot kíván benyújtani az alábbi
közintézmények energetikai korszerűsítésére:
1. Csicsergő Óvoda 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51. hrsz.: 318
2. Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola
3000 Hatvan, Rákóczi út 4. hrsz.: 2625
3. Vörösmarty téri Óvoda 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. hrsz.: 3209
A tervezett beruházás bruttó összköltsége: 98.792.338,- Ft
A tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető költsége: 98.792.338,- Ft
KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 83.973.487,- Ft
A tervezett beruházáshoz szükséges önerő összege: 14.818.851,- Ft
Az önerő forrása a szennyvízberuházás elszámolásából adódó többletbevétel terhére
biztosított.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben
elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok megtételére.”
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés ”Kortárs köztéri alkotás létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Ez a pályázat „az 1525. évi országgyűlés és Werbőczy István emlékét őrző kortárs köztéri
alkotás létrehozása és felállítása Hatvan város északi alközpontjában” című pályázat, mely
támogatásban részesült. Amikor elindultunk a pályázaton becsült értékként bruttóban 6 millió
950 ezer forintot határoztunk meg. Önerőt kellett biztosítani, ami 2 millió 85 ezer forint volt,
ehhez a képviselő-testület már biztosított forrást. Viszont – bár a pályázatunk nyert -, nem
tudjuk miért, a Nemzeti Kulturális Alap csökkentett összegű támogatást ítélt meg. 672. 425,- Ft
volt, amivel csökkentette. Viszont, ha meg akarjuk valósítani, akkor tartanunk kell magunkat 6
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millió 950 ezer forintos költséghez, ehhez azonban további támogatásra lenne szükség, a
672.425,- Ft-os önerőre.
Valamint a pályázati dokumentáció és a köztéri alkotás terveit Laczik Csaba szobrász
restaurátor készítette el, őt célszerű megbízni a művészi alkotás létrehozásával is.
A helyi önkormányzatok számára jogszabályi előírás, hogy művészeti alkotások közterületen
való elhelyezéséhez szakvélemény kikérése szükséges, melyet kizárólag a Képző-és
Iparművészeti Lektorátus végezhet el. Ez a pénz is pályázati forrásból biztosított.
Marján János bizottsági tag
Mi lesz ez?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Werbőczy szobor.
Marján János bizottsági tag
És hol?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Dobó téren. A Petőfi és a Balassi Bálint út találkozásánál.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következő határozatot hozta:
131/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a ”Kortárs köztéri alkotás létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Művészetek Kollégiuma pályázati felhívásán támogatást nyert 3974/46 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódóan a 739/2012 (XI.13.) sz. határozatában biztosított önerőt további
bruttó 672.425,-Ft-tal kiegészíti. Az önerő összegének kiegészítésére a pénzügyi forrás a
Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (II.15.) önkormányzati rendeletben a
felhalmozási kiadások között a „Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázatok”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 1.
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 következő határozatot hozta:
132/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a ”Kortárs köztéri alkotás létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Művészetek Kollégiuma pályázati felhívásán támogatást nyert 3974/46 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódóan a köztéri műalkotást Laczik Csaba szobrász restaurátorral
(székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka György utca 17.) készítteti el bruttó 6.605.000,- Ft
vállalkozási díjért. Pénzügyi forrás a pályázatban és a 739/2012 (XI.13.) számú határozatban
foglalt önerő által biztosított.
Határidő: 2012. március14. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
133/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a ”Kortárs köztéri alkotás létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Művészetek Kollégiuma pályázati felhívásán támogatást nyert 3974/46 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódóan a köztéri műalkotás szakvéleményezésével a Képző- és
Iparművészeti Lektorátust (székhely: 1014 Budapest, Úri utca 54-56.) bízza meg bruttó
120.000,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi forrás a pályázatban biztosított.
Határidő: 2012. március14. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Lenne egy olyan kérésem, hogy Gedeon Béla utcánál, a játszótérnél, a szelektív hulladékgyűjtő
mellett nagyon nagy sár van. Kellene oda követ vinni.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Már küldtünk oda. Az a gond, hogy a nagy autóval oda kell menni és lesüllyed a kő.
Nem Gedeon az, hanem Kosztolányi.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Azt azért tudni kell, hogy most 30 millió Ft-ja van a Zrt.-nek útfelújításra, karbantartásra és már
most a hidegaszfaltra elment 1 millió.

29. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan város ivóvízvagyonára
szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

vonatkozó

vagyonértékelési

dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Jogszabályi kötelezettsége Hatvan Város Ön kormányzatának, hogy a tulajdonában lévő ivóvíz
vízközmű vagyonra vonatkozóan vagyonértékelést végeztessen üzemeltetési szerződés
megkötését megelőzően. Ezzel kapcsolatosan 3 árajánlat került bekérésre, a BDL Kft. ajánlata
a lekedvezőbb 7.978.000,- Ft +ÁFA összeggel.

139

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
134/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város
ivóvízvagyonára vonatkozó vagyonértékelési szolgáltatást a BDL Kft.-vel (székhely: 1118
Budapest, Rétköz u. 5.) készítteti el bruttó 10.132.060.-Ft vállalkozói díjért.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletében, a felhalmozási kiadások között, az „Ivóvíz hálózatra vonatkozó
vagyonértékelési szolgáltatás megrendelése” költséghelyén rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

30. napirendi pont
Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda
fejlesztése” című pályázat keretében beszerzendő eszközökről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

infrastrukturális

dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Az uszodatető pályázat kapcsán a tetőszerkezet és az ahhoz kapcsolódó gépészeti
berendezések felújítására nyertünk 20 millió forintot. Ezt megkaptuk, elköltöttük, de a
pályázatban még tervezésre került sporteszközök beszerzése is, vízilabda kapu hálóval, sapka
szett és labdák 858.495,- Ft összegben. Ennek a beszerzésére 3 árajánlatot kértünk be, és a
Sprint 60 Bt. adta a pontosan ennyiről szóló legkedvezőbb ajánlatot.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
135/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében
eljárva a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján „A hatvani Markovits Kálmán Uszoda
infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretén belül az uszodai eszközök beszerzésével a
SPRINT 60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Székely u. 11.), mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 858.495.- Ft összegben.
Pénzügyi forrás 686.796.- Ft összegig pályázati támogatásból, a további 171.699.- Ft a
196/2012. (III. 29.) sz. képviselő-testületi határozatban biztosított.
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Határidő: 2013. március 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

31. napirendi pont
Előterjesztés „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján Boldog települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
A Zagyva-projekt megvalósítás alatt áll. Most a könyvvizsgálat megrendelése és a nyilvánosság
biztosítása következik. Ehhez bekértünk 3 árajánlatot, a nyilvánosság esetében a legkedvezőbb
ajánlatot a Praxis Design Kft. adta, a könyvvizsgálatra pedig a Hl-AUDIT Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Kft. Mindkét költség pályázati forrásból finanszírozott.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következő határozatot hozta:
136/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében
eljárva az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 kódszámú „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai
fejlesztése a Salgótarján - Boldog települések közötti szakaszon” című pályázat keretén belül a
kötelező nyilvánosság biztosításával Praxis Design Kft.-t (székhely: 1036 Budapest,
Pacsirtamező út 3-11/B. VI.ép.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
bízza meg bruttó 3.136.900.- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a pályázatból, szállítói finanszírozás formájában biztosított.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2013. március 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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 következő határozatot hozta:
137/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében
eljárva az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 kódszámú „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai
fejlesztése a Salgótarján - Boldog települések közötti szakaszon” című pályázat keretén belül a
könyvvizsgálói feladatok ellátásával a HL-AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t
(székhely: 3300 Eger, Erdélyi Éva u. 2.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg bruttó 4.953.000.- Ft összegben.
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Pénzügyi forrás a pályázatból, szállítói finanszírozás formájában biztosított.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2013. március 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

32. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Hat darab önkormányzati bérlakás felújítása szükséges a további hasznosításoknak a
biztosítására. A Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a karbantartási közszolgáltatási
szerződés alapján látja el a felújítási feladatokat, ezért őket célszerű megbízni a lakások
felújítási munkáival.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következő határozatot hozta:
138/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 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 1.616.647,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. út 3. fsz. 1. sz.
alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (közszolgáltató értesítésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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 következő határozatot hozta:
139/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
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Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján –
bruttó 2.635.357,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. út 12. fsz. 3. sz.
alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (közszolgáltató értesítésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
140/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 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 2.432.006,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit út 22. IV/14. sz.
alatti lakás teljes kiürítésével és felújításával.
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (közszolgáltató értesítésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
141/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 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 1.901.890,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit út 13. IV/2a. sz.
alatti lakás teljes kiürítésével és felújításával.
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Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (közszolgáltató értesítésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
142/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 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 249.458,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth Mihály út 1. I/3. sz.
alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány”
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (közszolgáltató értesítésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A hatodik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
143/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 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 144.746,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Tabán út 22. I/3. sz. alatti
lakás 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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Határidő: azonnal (közszolgáltató értesítésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Marján János bizottsági tag
Mennyi pénz van még erre?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
27 millió forint van összesen. Elköltünk ebből most kb. 9 milliót.

33. napirendi pont
Előterjesztés zárt csapadékvíz elevezető rendszer javításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A város területén a zárt csapadékvíz elvezető rendszer javítása szükséges, erre vonatkozóan
kértünk be árajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot a Mézsorás Építőipari Kft. tette, őt célszerű
megbízni a munkálatok elvégzésével.
Papp István bizottsági elnök
Érdekes, hogy a többiek nem adtak.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
144/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a csapadékvíz-elvezető rendszer hibáinak
kijavításával a Mézsorás-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg
bruttó 187.960,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 1. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

34. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos javítási munkákról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Batthyányi úton lévő volt Betongép telephelynek a kapuját szükséges megjavítani, mert
megrongálták a dróthálót rajta, valamint a Balassi Bálint út 66. szám alatti ingatlan utcafrontján
is 10 méter hosszú kerítés tönkrement, javítása ennek is szükséges. Ajánlatok kerültek
bekérésre a feladatok elvégzésére. A Batthyányi úti ingatlan esetében a legkedvezőbb ajánlatot
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. adta, a Balassi Bálint úti ingatlan
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kerítésének javítására pedig a Kelemen István Bt. tette. Őket célszerű megbízni a munkálatok
elvégzésével.
Papp István bizottsági elnök
Mit tudunk az ellen tenni, hogy ne hordják el a fekvőrendőrt a Jánosék felől? Megvan
mindegyik?
Marján János bizottsági tag
Félretettük, de azt is elvitték.
Papp István bizottsági elnök
Azzal foglalkozni kellene, mert a csavarok feljönnek valahogy és ott iskola is van.
Marján János bizottsági tag
Összesen 7 db hiányzik.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következő határozatot hozta:
145/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Batthyányi út 4890/3 hrsz. alatti
ingatlan kapujának javításával a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 23.200,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
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.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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 következő határozatot hozta:
146/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Balassi Bálint út 66. sz. alatti
ingatlan utcafrontján lévő kerítésnek a javításával a Kelemen István Bt.-t (székhely: 3000
Hatvan, Báthory u. 38.) bízza meg bruttó 63.500,- 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.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

35. napirendi pont
Előterjesztés az utcanév tábla gyártójának kiválasztásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Előfordul, hogy utcanév táblát kell elhelyeznünk, ezért célszerű árajánlatot bekérni, és 100 ezer
forintos keretösszeget erre elkülöníteni, hogy ne minden egyes utcanév táblát kellejen behozni a
bizottság elé.
Az árajánlatok bekérésre kerültek, a legkedvezőbbet az R+R Reklám Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. adta, velük célszerű a szerződést megkötni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
147/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az egyes utcanévtáblák gyártásával az R+R
Reklám Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: Hatvan, József Attila u. 24.) bízza meg,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 100.000,- Ft keretösszegig
történő felhasználással.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 30. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Marján János bizottsági tag
Mikor helyezik ezt el?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ha hiányzik, vagy új utca elnevezés van, pl. a Trianon tér is ilyen.

36. napirendi pont
Előterjesztés egyes utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

147

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezésére vonatkozóan szintén kértünk be
árajánlatokat. Hogy ne minden egyes alkalommal kelljen bizottság elé hozni az elhelyezést,
ezért javasoljuk 2013. évben 1 millió forintos keretösszeg elkülönítését erre a célra.
A legkedvezőbb ajánlatot a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tette a feladat
ellátására, velük célszerű szerződést kötni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
148/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, az egyes utcanévtáblák és
forgalomtechnikai elemek elhelyezésével az alábbi egységárak figyelembevételével
Cégnév

Székhely

Új
Közlekedés Utcanévtábl
közlekedés i
tábla a oszloppal
tábla
cseréje
elhelyezés
e

Hatvani Városgaz- Hatvan,
10.160,dálkodási
Nonprofit
Szepes Béla
Közhasznú Zrt.
u. 2.

3.175,-

10.160,-

Utcanév
tábla
építményre
, kerítésre

Meglévő
közlekedés
i
tábla
elbontása

2.286,-

3.175,-

a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: Hatvan, Szepes Béla u. 2.)
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.000.000,- Ft
keretösszegig történő felhasználással.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 30. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

37. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő
fakivágásokról, valamint növénytelepítésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Egyértelmű, hogy miről van szó.
Szeretném megkérdezni, hogy a Bástya utcában az orvosi rendelő mellett a két fűzfa miért nem
lett kivágva?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Tavaly elfogyott a pénz.
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Papp István bizottsági elnök
És az idén sincs már?
Decsi Ferenc vezérigazgató
De van és csináljuk.
Papp István bizottsági elnök
Muszáj megcsinálni, mert nagyon be van hajolva a tetőre. A csatorna tele van gallyal, levéllel,
nem azon folyik le a víz.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az a helyzet, hogy az egy dolog, hogy kivágjuk, de a koronájáról, ami lejön ág, annak az
elhelyezése nagyon nehéz.
Kondek Zsolt képviselő
Kosárfonóknak kell odaadni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Csak senki nem akarja elvinni.
Azt viszont nem értem, hogy miért van betéve a strand előtti 24 db fa kivágása, mikor azoknak
semmi bajuk nincsen.
Kondek Zsolt képviselő
Kertészeti virágosítási tervben szerepel, illetve hogyha át tudjuk tenni oda a buszmegállót. Mert
az mindig nagy felháborodás tárgya, hogy a reggeli időben mindig pont egyszerre ér oda a két
busz, se ki se előre se hátra. Az ottani lakók sem örülnek, hogy ott van a buszmegálló és miért
nem a strand előtt van.
Decsi Ferenc vezérigazgató
De 24 fát kivágunk és ültetni meg semmit nem ültetünk helyette.
Marján János bizottsági tag
A buszmegállóhoz hány fa nem kell?
Kondek Zsolt képviselő
Ott az egész parkoló rész át lesz alakítva.
Marján János bizottsági tag
Majd ha át lesz alakítva ki lesz vágva.
Kondek Zsolt képviselő
Attól meg lehet hozni a határozatot.
Marján János bizottsági tag
Dehogy hozzuk meg.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Rendben újítsuk meg, ültessünk közé, és majd amikor már azok kicsit megnőttek akkor kivágni.
Kondek Zsolt képviselő
Akkor most mondom, hogy 10 db mogyorót fogsz kapni.
Ott vannak a jegenyefák a strandon, kb. 270 db, ami balesetveszélyes, mert kicsi a gyökere és
nagyon magas. Nem lehet mindet egyszerre kivágni.
Egyelőre a kerítés mellett.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ez az egyetlen normális fasor a városban.

149

Én nem a fakivágás ellen vagyok, csak ültessetek a meglévők közé, és két év múlva, amikor
elkezd megeredni, akkor kivágni a többit.
Kondek Zsolt képviselő
A város összképébe nem illik bele, ráadásul nem is őshonos, valami japán almafa.
Marján János bizottsági tag
A fűzek sem azok.
Kondek Zsolt képviselő
A fűzfa az igen. A csavart fűz az nem. A rendes fűz ősi magyar faj. És az tényleg allergén.
Ugyanazt a fehér szöszt eregeti, mint a kanadai nyárfa. Amiből megint csak van 4 sor a strand
végén.
Nem azt mondtam, hogy ne legyen, csak normális fával lehetne beültetni. Be lehetne ültetni
arborétum jelleggel.
Marján János bizottsági tag
Minden fát kivágunk a Dobó téren?
Kondek Zsolt képviselő
Nem minden fát, új park lesz.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ez a Dobó téri fa el van öregedve.
Marján János bizottsági tag
De melyik?
Kondek Zsolt képviselő
A Dobó tér 3-as előtt.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés
első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
149/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 2763/2 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Vas
Gereben u. 12. és a hatvani 3051 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Dobó tér 3. szám
előtt lévő közterületen álló 1-1 db balesetveszélyessé vált fák kivágásához.
Határidő: 2013. március 7. (kiértesítésre)
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 igen szavazat nélkül, 3 nem
szavazattal, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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150/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága az alábbi határozati javaslatot nem fogadta el:
„A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 1660/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan Városi
Strandfürdő előtt lévő közterületen álló 24 db díszalmafa kivágásához.”
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
151/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 2615 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Majtényi
utcai játszótér melletti közterületen 1 db akácfa kivágásához.
Határidő: 2013. március 15. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
151/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 2251 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Jókai utcai
játszótéren 2 db akácfa és a hatvani 2614/2 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan,
Majtényi utcai játszótéren 3 db akácfa kivágása kivágásához, valamint tulajdonosi
hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 1798 hrsz.-ú, természetben a Hatvan,
Arany J. úti volt játszótéren 5 db törökmogyoró fa, a hatvani 2085 hrsz.-ú, természetben a
Hatvan, Mohács utcai volt játszótéren 5 db törökmogyoró fa, a hatvani 2251 hrsz.-ú,
természetben a Hatvan, Jókai utcai játszótéren 5 db törökmogyoró fa és a hatvani 2614/2 hrsz.ú, természetben a Hatvan, Majtényi utcai játszótéren 11 db törökmogyoró fa telepítéséhez.
Határidő: 2013. március 15. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
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38. napirendi pont
Előterjesztés föld- és közterületi bérleti szerződés felmondásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Bakos Attila vállalkozóval szerződés került megkötésre a Kossuth tér déli részén a
fagylaltozóra, föld- és közterület bérletére vonatkozóan. Ez a területrész érintett a turisztikai
pályázatban fejlesztésre, amiről most a bizottság is döntött, a kivitelezés közbeszerzésének a
megindítására. Ezért célszerű ezt a szerződést felmondani, mivel 60 napon belül kell a
szerződés felmondását követően a Bakos Attilának elbontania ezt az építményt, kárbejelentési
igény bejelentése nélkül.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
153/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 17. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a hatvani 5226 hrsz.-ú földrészletből 13,3 m2 nagyságú területre és a hatvani 5227/1
hrsz.-ú közterületből 2 m² nagyságú területre Bakos Attila egyéni vállalkozóval (3000 Hatvan,
Széchenyi u. 22.) 2012. október 10-én kötött föld- és közterületi bérleti szerződést a szerződés
2. pontja alapján azonnali hatállyal, 2013. március 1. napjával felmondja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága kéri az építmény és tartozékainak elbontását, melyet a bérlő saját költségére a
felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül, legkésőbb 2013. május 15-ig köteles elvégezni
kártalanítási igény bejelentése nélkül.
Határidő: 2013. március 1. (értesítésre)
Felelős:Hatvan Város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

39. napirendi pont
Előterjesztés
Hatvan
város
belterületi
közmű-nyilvántartási
megrendeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

munkáinak

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az önkormányzatnak kötelessége gondoskodni a közmű-nyilvántartási munkák gyűjtéséről. A
feladatok ellátására árajánlatok kerültek bekérésre, a legkedvezőbb ajánlatot Dóbiás Ferenc
egyéni vállalkozó adta, vele célszerű a feladatokra a szerződést megkötni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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154/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a
Hatvan város belterületi központi közmű-nyilvántartási feladatainak ellátásával Dóbiás Ferenc
egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza meg 1.200.000,-Ft+ÁFA
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a működési kiadások között a központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok
végzése költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki
és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
155/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a
Hatvan város belterületi csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartási feladatainak
ellátásával Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza
meg 450.000,-Ft+ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a működési kiadások között a központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok
végzése költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki
és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
156/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a
Hatvan város belterületi szennyvízcsatorna hálózat szakági nyilvántartási feladatainak
ellátásával Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza
meg 450.000,-Ft+ÁFA 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 működési kiadások között a központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok
végzése költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki
és Városfejlesztési Iroda útján

40. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési
munkák megrendeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Árajánlatok kerültek bekérésre értékbecslési munkák elvégzésére vonatkozóan. A
legkedvezőbb ajánlatot a Mobil Ingatlan Partner Kft. tette, velük célszerű szerződést kötni. 1
millió 500 ezer forint keretösszeg került meghatározásra a feladatra.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
157/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a
szükséges értékbecslési munkák elvégzésével a Mobil Ingatlan Partner Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 14.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt,
az alábbi egységárakkal, legfeljebb bruttó 1.500.000,-Ft összegig történő felhasználással:
-Lakás, családi ház: bruttó 24.000,-Ft, beépítetlen terület: 17.500,-Ft
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás
és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

41. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák
megrendeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Folyamatosan felmerülő feladat a birtokjogi munkák végzése. Ez telekmegosztásokat,
telekhatár rendezéseket jelent. Erre vonatkozóan szintén kértünk árajánlatokat, erre is Dóbiás
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Ferenc tette a legkedvezőbb ajánlatot. Vele célszerű szerződést kötni 2 millió forint keretösszeg
erejéig.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
158/2013. (II. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az
elvégzendő birtokjogi munkák elvégzésével Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021
Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt,
a jelen határozat melléklete szerinti egységárakkal, max. bruttó 2.000.000,-Ft összegig történő
felhasználással.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és
-gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. március 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését 11 óra 41 perckor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f

LESTYÁN BALÁZS
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

