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

Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis 
tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök   
Bagi Miklós bizottsági tag 
Lestyán Balázs bizottsági tag  
Marján János  bizottsági tag (később érkezik) 
 
Kondek Zsolt képviselő, állandó meghívott 
   
Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol. 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta   jegyző 
dr. Veres András    ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária    gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes    ügyfélszolgálati osztályvezető 
Tuzáné Füzér Judit   pályázati ügyintéző 
 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Jelezte, hogy Marján János bizottsági tag később érkezik az ülésre. 
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 bizotts ági tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy 10. napirendi pontként a bizottság vegye fel 
napirendjére az „Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról” című pontot. 
Egyéb kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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16/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. január 29-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

 
1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető 
megválasztásáról, a jegyzett tőke emeléséről, valamint a társasági szerződés 
módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz 
történő csatlakozásról, tagfelvételről 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő 
épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés 
módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
4. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Kft. részére kölcsön nyújtásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
5. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
6. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 22. szám alatti társasházban lévő nem 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   

7. Előterjesztés Hatvan város településrendezési tervének a 3. sz. főút átépítéséhez 
kötődő módosításának megindításáról a 899/2012. (XII. 13.) sz. Kt. határozat 
kiegészítésével 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés Hatvan város településrendezési terve módosításához kapcsolódó 

tervezői ajánlatok elbírálásról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
9. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
10. Előterjesztés gyermekek átmeneti gondozásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. évi 

munkatervének elfogadásáról 
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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12. Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 
szóló 863/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 

(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

13. Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek meghatározásáról szóló 865/2012. 
(XII. 13.) és  866/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozatok 
módosításáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő eszközök értékesítéséről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés a hatvani 634 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Tompa M. u.12. 

szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
16. Előterjesztés a köznevelési feladatok állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó 

vagyonhasználati és vagyonkezelési szerződések megkötéséről 
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
17. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
18. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú területek környezetrendezésével 

kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
19. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9 -11. szám alatti ingatlanon lévő üzlethelyiség és 

a Hatvan, Hatvanas u. 7. szám alatti ingatlanon lévő garázs, nem lakás célú 
helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

20. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető 2013. évre vonatkozó sírhely-
gazdálkodási tervéről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött, a hatvani hulladéklerakó 

vízilétesítmény üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megszüntetéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
22. Előterjesztés a kazánház, mosoda területén lévő gázvezeték kivitelezési munkájáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
23. Előterjesztés a Zagyva-duzzasztózsilip üzemeltetéséhez szükséges engedélyes 

tervek beszerzéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

25. Előterjesztés a Hatvan, Ifjúság útja 7.1. emelet 4. szám alatti céges lakás 
bérbeadásáról az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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26. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 058/20 és a 058/21 hrsz.-ú ingatlanok 
összevonásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

27. Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című 
pályázathoz szükséges önerő kiegészítéséről 

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

28. Előterjesztés az „ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

29. Előterjesztés a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd 
építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

30. Előterjesztés a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – 
Boldog települések közötti szakaszon” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges 
építési engedélyes tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó 2/2013. (I. 4.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül 
helyezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

31. Előterjesztés az „Új ivóvíztartály építése a meglévő nyomásfokozó szivattyúk 
áttelepítésével a hatvani Albert Schweitzer Kórház területén” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó közbenső döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

32. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat 
keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros 
kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

33. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése–Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyú 
pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési munkálatok megindításáról szóló 
közbeszerzési eljárás megindításáról és közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

34. Előterjesztés az „Új vasúti híd átépítése, valamint a 3-as és a 21-es sz. főút 
kereszteződősének átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése, továbbá 
műszaki állapot felmérés megrendelése” tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

35. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése-
bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó döntés módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

36. Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése 
érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
37. Előterjesztés az illegális hulladéklerakók felszámolásáról szóló 942/2012. (XI. 26.) 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági határozat kiegészítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

38. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen, területen történő fakivágásokról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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 Határid ő: 2013. január 29. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      

 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási  és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezet őjének visszahívásáról és ügyvezet ő 
megválasztásáról, a jegyzett t őke emelésér ől, valamint a társasági szerz ődés 
módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
A Kft tavaly évvégén megalakult, akkor ügyvezetőjének Kátai István urat választotta meg a 
képviselő-testület. Az elmúlt 2 hónap tapasztalatai azt igazolták, hogy célszerű ezt a 
tevékenységet annak a személynek folytatni, aki korábban már jól beleásta magát a 
hulladékgazdálkodási szabályokba, illetőleg az üzleti kapcsolatokat is kiépítette. Ennek 
érekében az önkormányzat vezetősége egyeztetéseket folytatott, és megfelelő személynek 
találja Decsi Ferencet, aki a Városgazdálkodási Zrt.-nek a vezérigazgatója. Tekintettel arra, 
hogy 2012. szeptembere óta, amikor is a Bio-Pannóniától átvételre került ez a tevékenységi kör, 
a Zrt. látta el ezt a tevékenységet, megfelelő szakmai tapasztalattal bír, átlátja, vállalja ezen 
tevékenységnek az ellátását.  
Az előterjesztés első részében személyi részek vannak, a határozatban Kátai István 
lemondását fogadja el a testület, majd megválasztja a társaság új ügyvezetőjét. Egy ügyvezető 
lesz önálló aláírási joggal. Ahhoz is hozzájárul, hogy a Zrt.-nél megmaradjon a vezérigazgatói 
tisztségben. 
Az előterjesztés máik része egy jegyzett tőke emelést tartalmaz. A cég 10 millió forintos tőkével 
alakult, akkor egy tulajdonosa volt, Hatvan Város Önkormányzata. Ezt követően felemelésre 
került 8 és fél millió forinttal a jegyzett tőke, így lett 18 és fél millió forint. Most 5 új tag szeretne 
a Kft-ben tevékenységet kapni. Ahhoz, hogy a Kft. tagjaivá tudjanak válni, tőkét kell emelni. 500 
ezer forint a törzstőkének az emelése. Nógrád megyei települések szeretnének csatlakozni, 
Bér, Vanyarc, Kisbágyon, Palotás, valamint Ecséd. Így lesz a cégnek a jegyzett tőkéje 
felemelve 19 millió forintra. Nem sérül Hatvan Város Önkormányzatának a tulajdonosi érdeke 
és joga, tekintettel arra, hogy a társasági törvény rendelkezései szerint egyszerű szótöbbséggel 
tudunk dönteni. Nyilván vannak olyan kérdések, ahol minősített többség kell, de az most is úgy 
van, hogy az egyéb szavazatokkal kell összeszámoljuk, mert Hatvannak a 10 milliója a 19 
millióhoz képest még nem számít minősített esetnek. 
Ezeket a változásokat úgy tudjuk majd átvezetni, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a cég taggyűlésén 2013. február 4-én szavazzon és az ottani szavazás 
eredménye szerint kerül módosításra a társasági szerződés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 következ ő határozatot hozta: 
 
17/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető megválasztásáról, a jegyzett tőke 
emeléséről, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja felhatalmazza Hatvan  város  
polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő, 2013. február 4. napján megtartandó 
taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy 2013. február 4. napjával elfogadja Kátai István (an.: 
Jarábik Katalin, szül.: Budapest, 1960.03.27) 5130 Jászapáti, Magyar utca 14. szám alatti lakos 
ügyvezető ügyvezetői tisztégről történő lemondását és ennek megfelelően közös 
megegyezéssel megszüntesse az ügyvezető megbízási szerződését a jelen határozat 1. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
 
Határid ő: 2013. március 4. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
18/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető megválasztásáról, a jegyzett tőke 
emeléséről, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon arra, 
hogy a társaság taggyűlése a társaság ügyvezetőjének a taggyűlés napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra megválassza Decsi Ferenc (anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 
3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) szám alatti lakost. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon arra, 
hogy Decsi Ferenc ügyvezető ügyvezetői tisztségét a jelen határozat mellékletében foglalt 
megbízási szerződésben foglaltak megfelelően havi bruttó 300.000,-Ft megbízási díj ellenében 
lássa el, továbbá az ügyvezető jogosult a tevékenysége ellátásával kapcsolatban felmerülő, 
igazolt költségei megtérítésére is. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz és tudomásul 
veszi, hogy Decsi Ferenc (anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 
4/A) szám alatti lakos) a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetését 
munkaviszony keretében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban vállalt vezető tisztsége mellett 
továbbra is változatlan feltételek mellett ellássa. 
 
Határid ő: 2013. március 4. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
19/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető megválasztásáról, a jegyzett tőke 
emeléséről, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
társaság székhelye módosításra kerüljön akként, hogy a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám 
alatti székhely törlésre kerüljön és székhelyként a 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2. szám alatti 
ingatlan kerüljön bejegyzésre. 
 
Határid ő: 2013. március 4. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
20/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető megválasztásáról, a jegyzett tőke 
emeléséről, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban 10.000.000,-Ft, azaz Tizmillió  forint névértékű törzsbetéthez igazodó 
üzletrésszel rendelkező tagja 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  500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbeli 
hozzájárulással történ ő felemelésére az alábbiak szerint : 

  
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság taggyűlése: 

 
Palotás Község Önkormányzatát  – képviseli: Szabó Mihály polgármester, székhelye: 
3042 Palotás, Kossuth út 1.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,  
 
Vanyarc Község Önkormányzatát  – képviseli: Hrncsjár Mihályné polgármester, 
székhelye: 2688 Vanyarc, Veres Pálné út 54.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint 
összeg erejéig,  
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Kisbágyon Község Önkormányzatát  – képviseli: Nagy Attiláné polgármester, 
székhelye: 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer 
forint összeg erejéig,  
 
Bér Község Önkormányzatát  – képviseli: Matics János polgármester, székhelye: 3045 
Bér, Petőfi út 32.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,  
 
Ecséd Község Önkormányzatát  – képviseli: Maksa Mátyás polgármester, székhelye: 
3013 Ecséd, Szabadság u. 139.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg 
erejéig. 

 

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 500.000,- Ft pénzbeli 
hozzájárulással történ ő felemelését,  mely készpénz befizetésével történik.   

A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a tá rsaság rendelkezésére 
bocsátották, így a törzst őke emelés törvényi feltétele megvalósult.  A tagokat 
üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  

 
1. Hatvan Város Önkormányzata 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 
elsőbbségi jogát nem kívánja gyakorolni. 

 
Palotás Község Önkormányzatát  – képviseli: Szabó Mihály polgármester, székhelye: 
3042 Palotás, Kossuth út 1.;  
 
Vanyarc Község Önkormányzatát  – képviseli: Hrncsjár Mihályné polgármester, 
székhelye: 2688 Vanyarc, Veres Pálné út 54.;  
 
Kisbágyon Község Önkormányzatát  – képviseli: Nagy Attiláné polgármester, 
székhelye: 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.;  
 
Bér Község Önkormányzatát  – képviseli: Matics János polgármester, székhelye: 3045 
Bér, Petőfi út 32.;  
 
Ecséd Község Önkormányzatát  – képviseli: Maksa Mátyás polgármester, székhelye: 
3013 Ecséd, Szabadság u. 139.; 

 
külön testületi határozat illetve nyilatkozat keretében nyilatkozzák, hogy a társaságnak 
tagjai kívánnak lenni és az új törzsbetétet a fenti ekben 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. 
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A tőkeemelés következtében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele lősségű Társaság 
18.500.000,-Ft, azaz Tizennyolcmillió-ötszázezer forint összegű törzst őkéje 
19.000.000,-Ft, azaz Tizenkilencmillió forint össze g lesz.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja igennel szavaz arra, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzatok 
készpénz rendelkezésre bocsátásával fedezzék a cég felemelt törzstőkéjét. 
 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társasági szerződést 
módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges 
cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő, 2013. február 4. napján 
megtartandó  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. 

 
Határid ő: 2013. március 4. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának mód osításáról és a társuláshoz 
történ ő csatlakozásról, tagfelvételr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
Kapcsolódik a második előterjesztés az előzőhöz, mert a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tavaly augusztusban létrejött, a Magyar 
Államkincstár költségvetési szervként bejegyezte. Ebben a Társulásban ugyanazok a tagok akik 
a Kft.-ben. Végül is a csatlakozásról szól az előterjesztés. Palotás, Vanyarc, Kisbágyon, Bér és 
Ecséd, akik a Kft.-ben üzletrészt vásároltak, csatlakozni kívánnak a Társuláshoz. A Társulás 
úgynevezett szelektív hulladékgyűjtő pályázaton kíván részt venni. Azok az önkormányzatok 
tudnak ezen részt venni, akik a Társulás tagjai. 
Fontos módosítani a társulási szerződést, tekintettel arra, hogy a jogszabályok értelmében az 
év első napján és utolsó napján lehet ki- és belépni. Tekintettel arra, hogy most már január 
vége van, ezt akkor tudjuk keresztül vinni, hogyha a társulási szerződést módosítjuk, ami 
akként fog módosulni, hogy a Társuláshoz csatlakozni az év folyamán bármikor lehet. 
Az első határozati javaslat tehát arról szól, hogy módosítjuk a társulási megállapodást, hogy 
bármikor lehet csatlakozni, így az öt tagnak a csatlakozására lehetőség nyílik. A második 
határozati javaslat pedig az öt tagnak a felvételéről szól, illetve arról, hogy Hatvan város 
polgármestere a társulási tanács ülésén szavazhat akként, hogy ennek az öt tagnak a felvételét 
támogatja. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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 következ ő határozatot hozta: 
 
21/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy a Társulási 
megállapodás XII./3. pontja kiegészítésre kerüljön az alábbival: 

„A társuláshoz csatlakozni az év folyamán – a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint – bármikor lehetséges.” 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Társulási megállapodáson átvezetésre kerüljenek a jogszabályi változások. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társulási megállapodás XII./3. pontjának fentiek 
szerinti kiegészítésre, illetve a Társulási megállapodáson a jogszabályi változások átvezetésére 
igennel szavazzon a Társulási tanács ülésén, továbbá felhatalmazza a társulási megállapodás 
változásokkal egybefoglalt hatályos szövegét tartalmazó okirat aláírására. 

Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
22/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Társuláshoz csatlakozzon Palotás, Vanyarc, Kisbágyon, Bér és Ecséd Község 
Önkormányzatok. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, azt 
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magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a társulási megállapodás aláírására, valamint a fenti pályázattal kapcsolatos 
valamennyi ügyintézés tekintetében Hatvan Város Önkormányzata képviseletére. 
 
Határid ő: 2013. február 4.  (a társulási megállapodás aláírására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények  konyhaként m űködő 
épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használa ti jogot alapító szerz ődés 
módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Azért kell testületi határozatot hoznunk, mert a vagyonkezelési és használati jogot alapító 
szerződés módosítása szükséges. A vagyonkezelési és használati jog földhivatalba 
bejegyzésre kerülő vagyonértékű jog. Teljes bizonyító erejű magánokirat, ügyvédi ellenjegyzés 
szükséges az okirat módosításához. Tavaly decemberben fogadta el a képviselő-testület a 
legutolsó módosítását ennek a szerződésnek. Egyszerű a módosítása, vastagon szedve 
megjelölésre került az okiratnak a 2. fejezetében a Lesznai Anna Módszertani Intézmény, 
tekintettel arra, hogy itt is folyik közétkeztetéshez kapcsolódó tevékenység, amit a Zrt. végez. 
Tekintettel arra, hogy az okirat módosításra kerül, itt a vagyonkezelési és használati jogot 
ezáltal kapja meg a jogosult, a Lesznai Anna Módszertani Intézmény 75 m2 területen. A testületi 
határozat elfogadásával, aláírás után a földhivatal bejegyzésével keletkezik ezen jog.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
23/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények 
konyhaként működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító 
szerződést közös megegyezéssel a jelen határozat melléklete szerint módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására. 
 

Határid ő: 2013. február 14. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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4. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról sz óló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az Albert Schweitzer Kórház mint tudjuk, 2012. május 1. óta állami tulajdonban van. Az 
önkormányzat azóta is figyelemmel kíséri a kórház tevékenységét, és célja az, hogy azok a 
fejlesztések, amelyeket az meghatározott, a város támogatásával megvalósuljanak. A 
„Struktúraváltás a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat benyújtására 2013. 
február 1-től április 15-ig van lehetőségük, ahol a Kórház 2 milliárd 500 millió forintra pályázik. 
ahhoz, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, szükséges előzetes dokumentációk elkészítése – 
építési engedélyes tervek, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, szükséges 
közbeszerzések lebonyolítása -, mely nagyságrendileg 20 millió forintba kerül. A kórháznak ezt 
a megelőlegezni lehetősége nincs, amíg az állam esetleg ezt az összeget részére biztosítaná, 
nem biztos, hogy megvalósulhatna, ismerve az eljárásrendet illetve az időfaktort. Ezért a város 
úgy dönt, hogy megelőlegezi ezen 20 millió forintot a kórház részére, tekintettel arra, hogy a 
pályázat utófinanszírozott lesz, ez a pályázati költségekből levonásra kerülhet. Abban az 
esetben, ha valamilyen oknál fogva a kórház ezt a pályázatot nem valósítaná meg, a pénz nem 
állna rendelkezésre, akkor ezt nem végleges jelleggel adná az önkormányzat, hanem kölcsön 
keretében, kölcsönszerződéssel. Legkésőbb 2013. december 31. napjáig akkor is vissza kell 
fizetnie a kórháznak, ha pályázatból ez lehívásra nem kerül. A kölcsönszerződés határozott 
idejű, és nagyon fontos, hogy csakis kizárólag erre a célra használható fel ez az összeg, tehát 
egyéb, működési költségekre nem. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztésben 2014. június 30. napja szerepel. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen, a Jogi és Ellenőrzési Bizottság már benyújtotta a módosító indítványt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát 2013. december 31-ig kell majd a kórháznak visszafizetnie ezt a kölcsönt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta - a Jogi és 
Ellenőrzési Bizottság módosító indítványának figyelembe vételével - annak elfogadását. Az 
előterjesztés határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
24/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16., cg.száma: 10-09-031298) részére 20.000.000,- Ft, azaz 
húszmillió forint összegű kölcsönt nyújt a „Struktúraváltás a járó- és fekvőbeteg ellátás 
fejlesztésével” című pályázat benyújtásához és a kórház műtőblokkjának belső felújításához 
kapcsolódó – építési engedélyes tervek és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a 
szükséges közbeszerzések lebonyolítása – pályázati dokumentáció előkészítéséhez. 
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A kölcsön visszafizetésének határideje: a támogatás rendelkezésre állását követő 60 nap, de 
legkésőbb 2014. június 30. napja. 
 
A kölcsön pénzügyi fedezete Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezésre kerül, 
bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A kölcsön nyújtása a visszafizetésig a folyószámla-hitel 
keretből kerül megfinanszírozásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. február 28. (kölcsönszerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról sz óló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az oktatási intézmények közül az általános iskolák és a Bajza József Gimnázium az 
önkormányzat működtetésében maradt, ami azt jelenti, hogy az állam a fenntartó, de az épület 
infrastruktúrájának működtetését Hatvan Város Önkormányzata vállalta. Eddig az intézmények 
épületének hasznosítása intézményi szinten történt, minden intézmény nagyjából azonos bérleti 
díjakkal hasznosította az iskolák épületének különböző részeit, úgy mint a tornatermek, 
tornaszoba, tantermek, műfüves pálya, illetőleg a DISZI-ből a kollégiumi nevelés, tehát a 
kollégium épületének a működtetése. Ezért úgy gondoljuk, hogy önkormányzati szinten ez 
összefogott lehet, ezért a későbbi viták elkerülése érdekében érdemes beemelni a 
vagyongazdálkodási rendeletbe ezeknek az intézményeknek a hasznosítására vonatkozó 
feltételrendszert, itt elsősorban a bérleti díjra gondolunk. Ezek a bérleti díjak az eddigi 
tapasztalatok alapján lettek megállapítva, minden intézményre azonosan. Annyi különbséggel, 
hogy az intézmények ÁFA körön kívüliek voltak, nekünk az ÁFÁ-t rá kell tenni. Az 
intézményekben működő egyesületeknek a tevékenysége ne nehezüljön el, ezért az 
intézmények által szedett díjat mi az ÁFÁ-val visszaosztottuk, tehát nettóban kevesebb díjért, 
ugyanakkor ÁFÁ-val növelten mi az ő részükre ugyanannyiért adjuk bérbe. A táblázatba 
foglalva a legalább 6 hónap időtartamra szóló szerződéskötések esetén alkalmazandó díjtételek 
vannak, eseti bérlet esetén ez 20 % mértékkel növelt összeg, ha valaki egyszeri alkalommal 
valami vásárt akar, vagy bemutatót. A városi sportkoncepcióban a kedvezményes terembérletre 
vonatkozóan a bérleti díjak 70 %-a elengedhető a meghatározott óraszámig, városi szinten 
összességében. Megjegyezni kívánom, hogy az egyesületek közül egy-kettő úgy értelmezte, 
hogy 150 órát bérel a Kossuth iskolában, onnan átvonul a Szent Istvánba, ott megint 150 órát 
kap kedvezményesen. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképp jó ez a szabályozás. 
Az épületek egyéb helyiségeire vonatkozóan tehát próbáltunk általános normát megállapítani, 
de nem tudtunk olyan általános kategóriákat felépíteni. Ezt a hatáskört a polgármester kapja 
meg. Tehát ő fogja aláírni a bérleti szerződéseket.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a 
rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
25/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
 

Megérkezett Marján János bizottsági tag 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megállapította, hogy a szavazatképes bizottsági tag ok száma 4 f ő. 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 22. szám alatti társa sházban lév ő nem önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok megvásárlására 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A Tabán út 22-ben az önkormányzat szeretné a tulajdonosi köröket afelé mozdítani, hogy 
nagyobb legyen az önkormányzati tulajdon benne. Ezzel talán meg tudnánk oldani azokat a 
problémákat, amelyk a lakásoknál felmerültek. Felvették a kapcsolatot a bankokkal, is, hogy 
elég nagy a kötelezettsége ezeknek a lakásoknak. Várható árverés, ez arról szólna, ha a 
későbbiekben végrehajtási árverési cselekmény felmerülne, akkor az önkormányzat tudna 
licitálni ezekre a lakásokra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Levágták a korlátokat is. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem egyszerű dolog ez. Olyan, mintha két malomba őrölne mindenki. 
Pont azok, akik levágták, azokkal nem lehet mit kezdeni. A jog az őket védi. Ilyen lakásügyben 
tárgyalunk a végrehajtóval, de ha nincs kilakoltatás, akkor nincs semmi. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ti vagytok a hitelezők? 
 
Marján János bizottsági tag 
Meg mindenki. Van vagy 12 hitelező. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
26/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan, Tabán út 22. szám alatti társasházban lévő nem önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztést, a 
Hatvan, Tabán út 22. szám alatti társasházi lakások helyzetéről. 
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A képviselő-testület úgy dönt, hogy a magántulajdonú lakások esetleges értékesítése, árverése, 
közjegyzői okiraton alapuló, pénzintézeti közvetlen kielégítés fennállta esetén felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az ingatlanok tulajdonjogát az önkormányzat javára szerezze meg, e 
körben a képviselő-testületet teljes jogkörrel képviselje, helyette és nevében nyilatkozatot 
tegyen.  
 
Amennyiben az ingatlant végrehajtási eljárás során értékesítik (árverezik), úgy a végrehajtási 
iratok között fellelhető és az árverési becsérték alapjául szolgáló adó- és értékbizonyítványban 
rögzített forgalmi érték 70%-ig a polgármester vételi ajánlatot tehet, liciten részt vehet.   
Amennyiben az ingatlanból közjegyzői okirat alapján a pénzintézet közvetlenül kielégíti 
követelését, ez esetben a polgármester szerezzen be adó- és értékbizonyítványt, melyben 
rögzített forgalmi érték 70%-áig a polgármester vételi ajánlatot tehet.  
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlanok megszerzése érdekében a Hatvan város 
2013. évi költségvetéséről szóló, 2013. februárjában megalkotandó rendeletébe 12.000.000.- 
Ft-ot betervez. 
 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a betervezett összeg 
felhasználásáról utólag tájékoztassa a képviselő-testületet.  
 
Határid ő: azonnal és értelem szerint (a tervezésre és a végrehajtási eljárások figyelemmel 
kísérésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  

 
 

7. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési tervének  a 3. sz. főút átépítéséhez 
kötődő módosításának megindításáról a 899/2012. (XII. 13. ) sz. Kt. határozat 
kiegészítésével 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A december 13-i testületi ülésen döntött a képviselő-testület, hogy a rendezési tervet módosítja, 
és a céljai meghatározásra kerültek. A célok kiegészítése szükséges, mivel a régi vasúti híd 
áttervezéséhez és az új híd kialakításához a rendezési tervet szintén módosítani szükséges. 
Ezért a célok közé be kellett emelni ezt az elemet is, hogy a Radnóti téren megvalósulhasson 
egy aluljáró és a híd építésében szemléltethessék. 
Az előterjesztés tartalmazza azokat a helyrajzi számokat, ami a módosítást érinteni fogja. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát akkor át lehet haladni a buszpályaudvarra úgy, hogy nem kell zebrázni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Lesz alul egy parkoló, át lehet majd menni alatta is, szélesebb lesz a vasúti híd, nagyobb a 
területigénye, jobban rá fog érni a buszpályaudvar területére. A Radnóti téren lesz, ha minden 
igaz, egy lekanyarodó sáv a buszok számára, tehát ott is másfajta terület igénybevétel lesz. 
Buszsáv meghatározása lesz ennek a sávnak, mert úgy szeretnénk, hogy 2+1 sávos lenne az 
új vasúti híd, tehát a közlekedők számára lenne mindkét irányból egy-egy sáv, az autóbusz 
pályaudvar irányába pedig lenne kialakítva egy buszsáv. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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27/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város településrendezési tervének a 3. sz. főút átépítéséhez kötődő 
módosításának megindításáról a 899/2012. (XII. 13.) sz. Kt. határozat kiegészítésével című 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében hozzájárul a rendezési terv 
módosításának megindításához a 899/2012.(XII.13.) sz. Kt. határozat  alábbiak szerinti 
kiegészítésével: „5. A településrendezési tervben szerepl ő övezetek összehangolása a 3. 
sz. főúti tervezett fejlesztés érdekében.” A településrendezési terv módosítása költségének 
fedezete a 610/2012.(IX.12.) sz. Kt. határozatban megjelölt forrás. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Külön lesz a bicikliút és a gyalogút. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Biztosítva lesz továbbra is a gyalogos és a kerékpáros forgalom a vasúti hídon, külön sávban. 
 
 
8. napirendi pont 

Hatvan város településrendezési terve módosításához  kapcsolódó tervez ői ajánlatok 
elbírálásról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Két döntés született a december 13-i testületi ülésen, hogy a rendezési terveket módosítani 
szükséges, erre vonatkozóan történt árajánlatok bekérése. A legkedvezőbb ajánlatot a VÁTI 
Városépítési Kft. adta mindkét esetben, ezért őket célszerű megbízni a tervezési munkával. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
28/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város településrendezési terve módosításához kapcsolódó tervezői 
ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 899/2012.(XII.13.) sz. Kt. határozatban 

meghatározott településrendezési terv módosításával a VÁTI Városépítési Kft.-t (székhely: 
1085 Budapest, József krt. 29. 4. emelet) bízza meg bruttó 952.500.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. 
évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 900/2012.(XII.13.) sz. Kt. határozatban 
meghatározott településrendezési terv módosításával a VÁTI Városépítési Kft.-t (székhely:  
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1085 Budapest, József krt. 29. 4. emelet) bízza meg bruttó 889.000.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. 
évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

 
Határid ő: 2012. január 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a méhnyakrák elleni véd őoltásról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezet ő 
A 49/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet szabályozza a 15 éves hatvani lányok méhnyakrák 
elleni védőoltásának ingyenességét. Ebben az évben 104 fő 15 éves leánygyermeket érint ez 
az oltás. A Silgard oltóanyaggal történik továbbra is az oltás, az előző évek gyakorlatának 
megfelelően. A gyártó most 17.325,- Ft-ért tud biztosítani számunkra egy oltóanyagot. A 
határozati javaslat egyrészt a polgármester felhatalmazásáról szól, ami az oltóanyag 
megvásárlásáról és szállításáról szóló szerződéskötésre vonatkozik. Másrészt az ehhez 
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szól. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Továbbra is azt az oltóanyagot támogatnánk, ami nem csak a HP vírus ellen véd, hanem a 
nemi szervi szemölcsök ellen is védő oltóanyagot. 
Fontos dolog, hogy a gyártó a tavalyihoz képest csökkentette az árakat, bár tavaly volt egy 
kedvező beszerzési forrás, egy akció, hogy patikán keresztül lehetett beszerezni, ez most 
nincs, de az önkormányzatok részére felajánlott kedvezményes ár valamelyest csökken. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Körülbelül 70%-ban használják ki csak a védőoltás lehetőséget? 
 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezet ő 
Az elmúlt évben igen, körülbelül 70%-os volt csak a kihasználtság. Bízunk benne, hogy egyre 
többen belátják ennek fontosságát. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Igazából a védőoltásokkal kapcsolatban van egy ilyen közhiedelem, ami ezeknek a 
biztonságosságát megkérdőjelezi. Persze, minden oltásnak lehetnek oltási szövődményei, még 
a legbiztonságosabbnak is, de a haszna kétségtelenül sokkal több, mint a veszélye, ez 
tapasztalati tényeken is alapul. Ezen kívül lehetséges az is, hogy akik ebbe a körbe nem 
kerülnek be, tehát nem tudnak ingyenes védőoltást kapni, vannak olyan lehetőségek, hogy akár 
féláron is hozzá tudnak jutni ehhez az oltóanyaghoz, de sajnálatos módon még ez a csökkentett 
ár is igen magas ahhoz, hogy a családok éljenek ezzel a lehetőséggel. 
Szükséges a megfelelő kommunikáció az önkormányzat részéről, illetve tartjuk a kapcsolatot az 
oltást végző háziorvosokkal, akik nagyon nagy energiát fektetnek abba, hogy mindenki 
megkapja ezt az oltást. Személyesen felhívják a pácienseiket, emlékeztetik az időpontokra 
őket. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Személy szerint van kiértesítve mindenki? 
 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezet ő 
Személy szerint mindenki, tehát ennek a 104 gyermeknek a szülője lesz kiértesítve, hogy 
lehetőség van az ő gyermekének, hogy igénybe vegye ezt az oltást. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
29/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a méhnyakrák elleni védőoltásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltást 2013. 
évben  a Silgard J07BM01 vakcinával biztosítja, tekintettel arra, hogy ez az oltóanyag a humán 
papillómavirus 6-os, 11-es, 16-os és 18-as típusai által okozott megbetegedések ellen nyújt 
védelmet. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) szállítási szerződést kössön, az oltóanyag szállításáról. 
 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltás pénzügyi 
fedezetét 5.405.400,- Ft összegben a 2013. évi költségvetésébe betervezi.  
 
Határid ő: 2013. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
10.  napirendi pont 

Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Dudásné Csikós Ágnes osztályvezet ő 
20.000 főnél nagyobb települések esetében a gyermekek átmeneti gondozása létrehozása kötelező 
feladat. Ezt eddig az Egri Kistérségi Társulással oldotta meg az önkormányzat, viszont ez a Társulás 
2012. december 31-ével megszűnt. Ezért a kötelező feladatának így január 1-jétől nem tud eleget 
tenni. A területi ellátási kötelezettség figyelembevételével a Gyöngyös Körzete Kistérségi 
Társulással tudunk szerződést kötni, akik vállalják egy gyermek ellátását, illetve fenntartják ezt a 
helyet egy gyermek részére. A decemberi testületi ülés már döntött arról, hogy a polgármester 
folytasson tárgyalásokat ez ügyben, illetve erre 500 ezer forint összeg lett elkülönítve. Gyöngyös ezt 
a feladatot 850.767,- Ft-ért tudja vállalni, tehát itt a határozati javaslatban egyrészt az előterjesztés 
mellékletét képező ellátási szerződés megkötésére ad lehetőséget a polgármesternek, illetve a 
korábban meghatározott összegnek a megemelése szükséges. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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30/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a gyermekek átmeneti gondozása érdekében a Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulással (székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. képviselője: Faragó László elnök) a jelen 
határozat mellékletét képező ellátási szerződést megkösse. 
 
Határid ő: 2013. február 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
31/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti gondozása   
feladat ellátására a 2013. évi költségvetésében 850.767,- Ft -ot elkülönít.  
 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 837/2012. (XII.13.) 
számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
  
Határid ő: 2013. február 1. (közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 

 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztés i Bizottság 2013. évi 
munkatervének elfogadásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A munkaterv tartalmazza a menetrendünket, hogy ez évben miket fogunk majd tárgyalni. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Egy mondatot szeretnék hozzátenni. Bár a februári rendes ülésre van a költségvetés 
beterjesztése tervezve, de ezt majd rendkívüli ülésen lesz szükséges tárgyalni, február 14-én, 
hogy az államháztartási törvénynek megfeleljünk. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
32/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyólag elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. 
évi munkatervét.  
 
Határid ő: 2013. január 31. (tájékoztatásra) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda 
útján 

 
 

12. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Alap ító Okiratának módosításáról 
szóló 863/2012. (XII. 13.) számú képvisel ő-testületi határozat módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát decemberben a képviselő-testület elfogadta. A Magyar 
Államkincstár felülvizsgálta és azzal a kifogással élt, hogy a 4 számjegyű TEÁOR kódokat, amit 
addig szerepeltettünk, azt töröljük az alapító okiratból. Ez került átvezetésre.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
33/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról szóló 
863/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratának módosításáról szóló 863/2012. (XII. 13.) számú határozatát (a továbbiakban: 
határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„2. Az alapító okirat 5. „Alaptevékenysége” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:” 
„5. Alaptevékenysége: 
          

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
az önkormányzat polgármesteri hivatala, általános, ágazathoz nem köthető 
igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek és kiadások 

841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenysége 
az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
az önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások  
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841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek     

 a országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások                  

841117 Európai parlamenti képviselő - választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 az európai parlamenti képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 
841133 Adóigazgatás 

az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek megállapításával, 
beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával 
és ellenőrzésével kapcsolatos bevételek és kiadások 

841173 Statisztikai tevékenység 
 az adatok statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, 

tárolásával, átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével, 
valamint közzétételével kapcsolatos bevételek és kiadások 

 
 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 az önkormányzat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú kistérségi társulás 

által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozás 

 
 842421 Közterület rendjének fenntartása 
 a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-

felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények 
megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott 
magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

 
842531 Polgári védelmi ágazati feladatai 

az egyes igazgatási ágazatok jogszabályban meghatározott polgári védelmi 
tevékenységekkel összefüggő sajátos feladataival kapcsolatos bevételek és 
kiadások 
 
 

882111 Rendszeres szociális segély 
a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres 
szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres 
kiadásaik viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 
nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres 
kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 
fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított 
pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
a kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevétele és kiadások 

882119 Óvodáztatási támogatás 



 

 

36

 

 az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
 a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott 

feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és 
adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

  
 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

 a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más 
szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, 
lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

 
 

 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott 

idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön 
kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 
 a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-12 hónap időtartamra szóló, határozott 

idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő - külön 
kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevétele 
és kiadások 

 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, vagy országos 

közfoglalkoztatási program támogatása keretében - külön kormányrendelet 
alapján - szervezett, a bérpótló juttatásra nem jogosultak legfeljebb 12 hónapig 
történő foglalkoztatásával kapcsolatos bevételek és kiadások” 

 
2. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6. Az alapító okirat 11 „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)”  
 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:” 

„11.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatás i jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati illetve közalkalmazotti, melyre a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya 
lehet továbbá munkaviszony is, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. 
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” 

 
3. A határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Határid ő: 2013. február 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
  
 
13. napirendi pont 

 Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek meghatá rozásáról szóló 865/2012. 
(XII. 13.) és 866/2012. (XII. 13.) számú képvisel ő-testületi határozatok módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Ebben az esetben is a TEÁOR számok kivezetése történt meg az SZMSZ mellékletekből. 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. Az első határozati javaslatot 
szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
34/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat tevékenységeinek meghatározásáról szóló 865/2012. (XII. 13.) 
és 866/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozatok módosításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 865/2012. (XII. 13.) számú határozatát 
módosítja annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Határid ő: 2013. február 1. 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
35/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat tevékenységeinek meghatározásáról szóló 865/2012. (XII. 13.) 
és 866/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozatok módosításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 866/2012. (XII. 13.) számú határozatát 
módosítja annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Határid ő: 2013. február 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
14. napirendi pont 

 Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lév ő eszközök értékesítésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A kórház mosodai, régi eszközei – amelyek önkormányzati tulajdonban vannak -, pályázat útján 
értékesítésre kerülnének. Jelenleg hasznosításuk az új beruházás kapcsán nem szükséges. Az 
értékesítésre pályázat kerül kiírásra, és egyben vagy külön-külön is lehetne a melléklet szerinti 
eszközökre pályázni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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36/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök értékesítéséről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a határozat 1. 
sz. melléklete szerinti volt kórházi mosodai eszközöket egyenként (melyek a hatvani 2713/6 
hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú beépített területen – volt kórházi mosoda épülete – 
találhatóak), legalább a mellékletben feltüntetett értékbecslés szerinti értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában a jelen határozat 2. sz. 
mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 
 
Határid ő: 2013. február 5. (meghirdetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a gazdálkodási Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 634 helyrajzi számú, természet ben Hatvan, Tompa M. u.12.  
szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerül éséről 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Özv. Zsengellér Károlyné végintézkedés hátragyása mellett elhunyt. Végrendelkezésében a 
Tompa M. u. 12. sz. alatti ingatlant az önkormányzatra hagyományozta. A határozati javaslat 
első alpontja szerint az önkormányzat az ingatlant és az ingóságokat befogadja. A második 
alpont arról szól, hogy volt egy hölgy, aki segédkezett az özvegy ellátásában, és az igényére 
felajánlunk 200 ezer forintot. A harmadik alpont tartalmazza, hogy az ingóságok szétosztásra 
kerülnek rászorulók részére, végül pedig az utolsó alpont szerint újhatvani temetőben a 
síremlékét helyreállítjuk. 

 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
37/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy néhai özv. 
 Zsengellér Károlyné tehermentes ingatlanát a  hatvani 634. hrsz.-ú, természetben 
 Hatvan, Tompa M. u. 12. sz. alatti ingatlant, valamint az abban lévő ingóságokat mint 
 végrendeleti örökös elfogadja. 
   
    Határid ő: 2013. február 4. (bejelentésre)  

            Felelős: Rékasi Éva és Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd meghatalmazottak  
 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
alpolgármesterét, Szinyei Andrást, hogy a hagyatéki hitelezővel soron kívül tárgyalást 
kezdeményezzen. A Képviselő-testület felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert, 
hogy legfeljebb 200.000.-Ft. erejéig elismerje a hagyatéki hitelező igényét. Az 
alpolgármester ezen összeg erejéig egyezséget köthet a hitelezővel, melynek aláírására 
felhatalmazza a Képviselő-testület. Az alpolgármester az egyezséget köteles utólagos 
jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az egyezségi okirat aláírását 
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követően a hagyatéki hitelező javára az elfogadott hagyatéki teher összege átutalásra 
kerül. 
 
Határid ő: azonnal, legkésőbb 2013. február 4.  

 Felelős: Szinyei András alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére átadja az örökhagyó, néhai özv. 
Zsengellér Károlyné hagyatékát képező, az 1. sz. mellékletben felsorolt ingóságokat 
azzal, hogy örökhagyó végakarata értelmében azok a rászorulók részére kerüljenek 
felhasználásra. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Központi Gondnokság útján  

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy örökhagyó, özv. 

Zsengellér Károlyné végrendeletében leírtak szerint eljárva megbízza a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t, hogy az újhatvani temetőben a 32/4. 
számú sírhely síremlékének helyreállításáról előzetes egyeztetés után gondoskodjon. 
 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú  Zrt. útján  

 
 

16.  napirendi pont 
Előterjesztés a köznevelési feladatok állami fenntartá sba vételéhez kapcsolódó 
vagyonhasználati és vagyonkezelési szerz ődések megkötésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A köznevelési törvény értelmében az oktatási intézmények január 1-jétől más felállásban 
működnek. Az általános iskoláknak és a Bajza József Gimnáziumnak a fenntartója a KIK, a 
működtetője az önkormányzat. A DISZI esetében pedig –a kollégium kivételével – a fenntartó 
és a működtető is a KIK. Ezzel kapcsolatban, hogy a működési kiadások megosztása hogyan 
történjen, erről külön megállapodást kell kötni a KIK helyi vezetőjével. Erről a megállapodásról 
van szó. Egyszer van egy használati szerződés, azon intézmények esetében, ahol a működtető 
az önkormányzat, a fenntartó pedig a KIK. Valamint egy vagyonkezelési szerződés azon 
intézmény esetében, ahol a működtető és fenntartó is a KIK. A használati szerződésben 
összeszedtük azokat az intézményeket, ahol a működtető maradt az önkormányzat, és 
földhivatalban be fogják jegyezni a KIK használati jogát. Ezen intézmények esetében vannak 
olyan helyiségek, amelyek megmaradtak az önkormányzatnak, nem csak tulajdonilag, hanem 
használatban is. Pl. a konyhák esetében megmaradt az önkormányzat működtetőnek és 
fenntartónak is. A táblázatokban az szedtük szét, hogy a vagyonból mi az, ami fenntartóhoz 
átmegy és mi az, ami marad az önkormányzatnál teljes egészében.  
A működési kiadások viselését pedig próbáltuk úgy alakítani, hogy a közüzemi díjakat milyen 
arányban és hogyan fogjuk fizetni január 1-jétől. Ahol közös mérőóra van, pl. a DISZI 
közüzemei esetén, ott igénybe vett m2 arányában kerül felénk leszámlázásra a fogyasztás a 
KIK részéről. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Azt lehet tudni, hogy a MIK-től mikor jön el a zeneiskola? Március 31-ével vége a MIK-nek? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A hatvani KIK-hez jön. A zeneiskola is és Lesznai is. 
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Papp István bizottsági elnök 
Április 1-jével. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez a továbbszámlázás érdekelne, hogy melyik törvény számviteli részével szabályos? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Közös mérőórák esetében nem tudjuk máshogy szétszedni, csak valamilyen viszonyítási 
arányszám alapján. Az igénybe vett négyzetméter arányában kerül továbbszámlázásra a 
fogyasztás. A DISZI esetében a szerződés alapján a közüzemi számlák  a KIK nevére szólnak 
és a KIK számlázza tovább az önkormányzat felé a kollégium és az éttermi rész fogyasztását. 
A KIK épületében, ahol a Kistérség volt, ott pedig fordított a helyzet. Az önkormányzat nevére 
szól a számla és mi számlázzuk tovább a KIK felé. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Szerintem ez nem igazságos, mert például a konyha az nyáron is üzemel. Ott a fogyasztás 
folyamatos. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A konyha esetében minden a mi részünk. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A konyha az megmarad az önkormányzaton, mert a konyhát közszolgáltatási szerződéssel a 
Zrt. átveszi. 
 
Marján János bizottsági tag 
Háromfelé szedjük a dolgokat? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Kétfelé, nekünk pedig tovább kell a Zrt. felé. 
Ott talán pont van almérő, de talán nem tudják rendesen mérni. Ezeket a dolgokat is rendbe 
kellene tenni majd. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Igazgató úrnak ez volt az egyik problémája. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Ez majd a mi dolgunk lesz a Zrt.-vel. 
A kollégiumnak is nem teljes része megy át, mert mondjuk 1/3-ad része kollégium, a 2/3-ad 
része meg tanterem, illetve van gazdasági rész is, amelyeket a KIK működtet. Így azért elég 
nehéz szétszedni a kiadásokat. Bár ott a vízóra ketté van szedve, tehát a DISZI-nek a régi 
épülete külön órákról megy, az új épület és a kollégium megy egyről. A régi épületnek az órája 
megy a KIK-hez. Itt a kollégiumot nehéz szétszedni, mert heterogén az is. 
 
Marján János bizottsági tag 
Át is vették az órákat is? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Még ezeknek az átírása folyamatban van. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az épület-tulajdonrész? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
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A tulajdonosok mi vagyunk. A tulajdonrész marad, ott vagyonkezelésbe kerül át a KIK-hez. A 
tulajdoni rész az miénk marad. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
38/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a köznevelési feladatok állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó 
vagyonhasználati és vagyonkezelési szerződések megkötéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, a 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő köznevelési 
feladatok ellátását szolgáló Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló – 
Kossuth Lajos Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, 5. sz. Általános Iskola, 
Kodály Zoltán Általános Iskola, Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, 
valamint a tankerületi irodaház – ingó és ingatlan vagyon vonatkozásában a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-
14.; adóigazgatási azonosítási száma: 15799658-1-41; ÁHT azonosítója: 335262) és 
Hatvan Város Önkormányzata között megkötendő, a határozat 1. számú mellékletét 
képező ingyenes vagyonhasználati szerződés aláírására. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét, a 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő köznevelési 
feladatok ellátását szolgáló, Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló – 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – ingó és ingatlan 
vagyon vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.; adóigazgatási azonosítási száma: 15799658-1-41; 
ÁHT azonosítója: 335262) és Hatvan Város Önkormányzata között megkötendő, a 
határozat 2. számú mellékletét képező vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2013. február 1. (szerződés aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés vagyonkezelési szerz ődés módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A Futball Klub részéről érkezett egy megkeresés, hogy volt egy vagyonkezelői szerződés, és majd 
10 millió forintot kellett volna fizetni éves szinten a Futball Clubnak, amit nem tudott vállalni. Most 
lehetőség van, hogy ingyenesen is vagyonkezelői szerződést kössünk a Futball Clubbal. Ez az 
előterjesztés tehát arról szól, hogy ingyenes vagyonkezelésbe adnánk a területet. 

 
Marján János bizottsági tag 
Ez nem az a kérés, amit beadtunk 2012-ben. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
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A múltra vonatkoztatva sajnos ez is elég problémás így január 1-jétől, de vállaltuk. De egy évre 
vonatkozóan majd valamiféle más pénzügyi kompenzációt kell kitalálnunk, de 
visszamenőlegesen nem köthetünk így szerződést. Tudjuk, hogy mi az igény. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Úgy tudjuk, hogy elnök úr volt bent egyeztetni a 2013. évre vonatkozóan. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Majd megoldódik. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak ki van bocsátva egy számla és azt ki kell fizetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Visszatérünk még rá. 

 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
39/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január 1. napjától a 
hatvani 2638/2, 2639 és 2640 hrsz.-ú ingatlanokon fennálló a FUTBALL CLUB HATVAN 
EGYESÜLET-et megillető vagyonkezelői jog gyakorlását ellenérték nélkül biztosítja. 

 A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
vagyonkezelői szerződést módosító okirat aláírására. 

 
Határid ő: 2013. február 15. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 

18. napirendi pont 
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú területek környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Városképi szempontból van még olyan terület, amit rendbe kell tenni és a rendbetétel előtt 
terveket szükséges készíteni. Ezek a területek a Grassalkovich úton az üzletsor előtti rész, a 
Damjanich parkolójának a környezete, a Thurzó utca és a posta melletti terület valamint a 
Bástya utca környezetének a területe, ahol szeretnénk a parkolóhelyeket kialakítani. A 
tervezésre vonatkozóan árajánlatok kerültek bekérésre. Mind a négy területre vonatkozóan a 
ZÖFE Kft adta a legkedvezőbb ajánlatot. Velük célszerű a tervezési szerződést megkötni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ha Kodály megnyeri azt a felújítási összeget, fel kellene vetni a BOSCH felé, ott a mellette lévő  
területnek a megvásárlását. Én is látom, hogy mi megy ott. A lakókat nagyon zavarja, hogy ott 
ki s be járkálnak. Meg kellene venni azt a területet és oda egy kis parkolót lehetne építeni 
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Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Van parkoló betervezve a pályázatba, oda a Sárkány közbe. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az is jó. Csak oda senki nem mehet be, csak aki ott lakik. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az iskola előtt van valamennyi parkoló. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az kevés. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
40/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonú területek környezetrendezésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Gassalkovich út, üzletsor előtti 
terület (5327/2 hrsz.) környezetrendezésének engedélyezési szintű tervdokumentációja 
elkészítésével  a ZÖFE Zöldterület- fenntartó és Fejlesztő Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, 
Thán K. u. 3-5.) bízza meg bruttó 889.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
41/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonú területek környezetrendezésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium melletti parkoló terület (5327/2 hrsz.) környezetrendezésének 
engedélyezési szintű tervdokumentációja elkészítésével a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és 
Fejlesztő Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Thán K. u. 3-5.) bízza meg bruttó 889.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
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Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
42/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonú területek környezetrendezésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Thurzó utca, Posta melletti terület (2702/2 
hrsz., 2994/1 hrsz.) környezetrendezésének engedélyezési szintű tervdokumentációja 
elkészítésével a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Thán 
K. u. 3-5.) bízza meg bruttó 889.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
43/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonú területek környezetrendezésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bástya úti parkoló környezetében lévő 
területek (2685/3, 2685/4, 2685/5, 2685/6, 2685/7, 2702/4, 2703/2 hrsz.) 
környezetrendezésének engedélyezési szintű tervdokumentációja elkészítésével a ZÖFE 
Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Thán K. u. 3-5.) bízza meg 
bruttó 1.460.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem ide tartozik, de szeretném megkérdezni, hogy útfelújításra, útépítésre lesz betervezve a 
költségvetésbe? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Zrt. tervében szerepel az útkarbantartás, útfelújítás. 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Új útépítésre nem igazán jut. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak mert 10 éves beadvány van az önkormányzatnál az István király útra vonatkozóan. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Azt a Zrt. is meg tudja csinálni, nem olyan nagy az. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem tudja megcsinálni, nincsenek olyan eszközei. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Akkor terv is kell hozzá, ha új építés. 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9 -11. szám alatti in gatlanon lév ő üzlethelyiség és a 
Hatvan, Hatvanas u. 7. szám alatti ingatlanon lév ő garázs, nem lakás célú helyiségek 
bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van két helyiség, egy garázs és egy üzlet, amit bérbe akarunk adni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az októberi pályázat nem volt sikeres. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Igen, és most ismét ki lesz írva. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
44/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
3000 Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
(üzlethelyiség) bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

Határid ő: 2013. február 1. (pályázat kiírására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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45/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
3000 Hatvan, Hatvanas u. 7. szám alatti ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
(garázs) bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

Határid ő: 2013. február 1. (pályázat kiírására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemet ő 2013. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási 
tervér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Tudomásul vettük a tervet. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
46/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városi Köztemető 2013. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által készített 2013. évre vonatkozó sírhely-
gazdálkodási tervet jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2013. január 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött, a hat vani hulladéklerakó 
vízilétesítmény üzemeltetésére vonatkozó megállapod ás megszüntetésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Bio-Pannónia Kft. üzemeltette a rekultiválás alatt álló régi hulladéklerakó helyet. Ezt a 
szerződést célszerű felmondani és mivel a rekultiváció folyamatban van, így a terület 
monitoringozásáról kell 2013. évben gondoskodnia az önkormányzatnak.  
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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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
47/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött, a hatvani hulladéklerakó vízilétesítmény 
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 1-i hatállyal közös 
megegyezéssel megszünteti a Bio-Pannónia Környezetvédelmi és Hulladékfeldolgozó Kft.-vel 
2008-ban kötött Vízilétesítmény üzemeltetési jogának átruházásáról szóló megállapodást. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét 
képező Vízilétesítmény üzemeltetési jogának átruházásáról szóló megállapodást megszüntető 
okirat aláírására, valamint a vízjogi engedély Hatvan Város Önkormányzata nevére történő 
átírásának kezdeményezésére. 
 
Határid ő: 2013. február 28. (a megállapodást megszüntető okirat aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a kazánház, mosoda területén lév ő gázvezeték kivitelezési munkájáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az önkormányzat tulajdonában áll a régi kazánház, mosoda épülete, amelyen keresztül halad 
egy gázvezeték a kastély és a kórház között, és amely a kórháznak a gázellátását biztosítja. A 
decemberi testületi ülésen kiválasztásra került a gázvezeték áthelyezésének a tervezője. Az 
előzetes tervek alapján kértünk a kivitelezésre vonatkozóan árajánlatot. Vasas Tibor adta a 
legkedvezőbb ajánlatot, vele célszerű a kivitelezési munkákat elvégeztetni. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
48/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a kazánház, mosoda területén lévő gázvezeték kivitelezési munkájáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, belterület 2713/6 hrsz. alatti 
kazánház, mosoda területén lévő gázvezeték áthelyezésének kivitelezési munkájával Vasas 
Tibor egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Horváth M. u. 12. V/20.) bízza meg bruttó 528.000.-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
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Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 

 
23. napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyva-duzzasztózsilip üzemeltetéséhez  szükséges engedélyes 
tervek beszerzésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A régi cukorgyári zsilipről van szó, ami már évek óta nem működik. Az üzemeltetési engedélye 
már 2009-ben visszavonásra került, így most az engedélyezési folyamatokat - hogyha üzembe 
szeretnénk helyezni újra a zsilipet –, el kell kezdeni. Fennmaradási és továbbépítési engedélyt 
kell kérni, valamint üzemeltetési engedélyt. Erre vonatkozóan kértünk be árajánlatot, hogy ki 
készíti el az ehhez szükséges dokumentációkat a legkedvezőbb áron. Az Inno-Vit Bt. adta a 
legkedvezőbb ajánlatot, ezért őket célszerű a tervezési feladattal megbízni. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
49/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Zagyva-duzzasztózsilip üzemeltetéséhez szükséges engedélyes tervek 
beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó 104+416 folyamkilométer 
szelvényében lévő duzzasztózsilip üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentációk elkészítésével az Inno-Vit '98 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 
2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 34.) bízza meg bruttó 209.550,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetésében a városüzemeltetési feladatok között 
szereplő Zagyva folyó  műtárgyaihoz kapcsolódó költség előirányzatra betervezésre kerül. 
 
Határid ő: 2013. február 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos dö ntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Célszerű a korcsolyaélezés díját bruttó 600,- Ft-ban meghatározni, valamint a hétfői 
kedvezményes jegyet is célszerű bevezetni 500,- Ft-os illetve 400,- Ft-os áron, hogy a 
látogatottságot ezen a napon növelni lehessen.  

 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
50/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2012. november 23-tól 
elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével összefüggésben a korcsolyaélezés díját 
bruttó 600,- Ft-ban határozza meg.  
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
51/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2012. november 23-tól 
elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével összefüggésben a hétfői kedvezményes 
jegy árat 500,- Ft-ban, Hatvan Kártya felhasználása esetén 400,- Ft-ban határozza meg. 
 
Határid ő: azonnal (közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

25. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Ifjúság útja 7.1. emelet 4. sz ám alatti céges lakás 
bérbeadásáról az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az Albert Schweitzer Kórház ügyvezetője Dr. Stankovics Éva kezdeményezte, hogy az 
önkormányzat tulajdonába került Hatvan, Ifjúság út 7.1. emelet 4. önkormányzati lakást a kórház 
részére céges lakásként adjuk bérbe. 
Az előzetes költségbecslések alapján a felújítási költsége ennek a lakásnak 1.382.148,- Ft, amely 
21.939,- Ft négyzetméterenkénti felújítási költséget jelent. Így bizottsági hatáskörbe került a 
lakásnak a céges lakásként történő kiutalása. 25,2 hónap alatt tudja le a Kórház a felújítási 
ráfordítást úgy, hogy havonta 10 ezer forint lakbért kell fizetnie az ott lakónak a Városgazdálkodási 
Zrt. részére. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Orvosi lakás lesz ez majd. Csábítóbbnak tűnik, ha egy lakást is fel tud ajánlani a kórház. 

 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
52/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan, Ifjúság útja 7.1. emelet 4. szám alatti céges lakás bérbeadásáról az 
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Szociális és 
Lakásügyi Bizottságnak: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 2. 
pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 3000 Hatvan, Ifjúság útja 7. 1. 
emelet 4. szám alatti önkormányzati bérlakást az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 
16.) részére céges lakásként bérbe adja a bérleti szerződés aláírásától számított öt év 
határozott időtartamra. 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság a felújítás költségét 1.382.148,- Ft összegben hagyja jóvá, 
mely a 63 m2 alapterületű ingatlan esetében négyzetméterenként 21.939,- Ft/m2  összeget 
jelent. A bizottság hozzájárul, hogy a bérlő havi 10.000,- Ft összeg díjat fizessen, így havi 
54.890,- Ft számolható el a felújításra fordított 1.382.148,- Ft összegből, így a felújításra 
fordított összeg bérleti díjba történő beszámítása 25,2 hónap alatt telik le. A bérlő ezt követően 
a lakásrendelet szerinti céges lakás költség elvű bérbe adása esetére vonatkozó bérleti díjat 
köteles fizetni a határozott idejű bérleti szerződésből fennmaradó bérleti időtartamra. 

A bizottság felhívja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t, hogy e 
határozatban foglaltakat rögzítse a bérleti szerződésben. 

Határid ő: 2013. február 10. (a kórház-rendelőintézet értesítésére) 
Felelős:   a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
                Közhasznú Zrt. útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 058/20 és a 0 58/21 hrsz.-ú ingatlanok 
összevonásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ezen a két területen célszerű majd a hulladékkezelő telepet kialakítani, amit majd a szelektív 
hulladékos pályázat keretében szeretne az önkormányzat megvalósítani. Az előzetes munkák 
szerint a két ingatlant szükséges összevonni, hogy a 40 ezer négyzetméternyi terület 
kialakításra kerülhessen. Ehhez szükséges a képviselő-testület döntése.  

 
Marján János bizottsági tag 
Mennyibe kerül majd a kivonás? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ezt még vizsgálni fogjuk, lehet, hogy nem kell kivonnunk a területet, mert az egyik helyrajzi 
számú ingatlan ki van vonva, és ha az épületekre meg tudjuk majd kapni úgy az engedélyt, 
hogy a művelési ágból ne kelljen a maradék területét kivonnunk, akkor a zöldfelület biztosítása 
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céljából nem biztos, hogy kivonjuk a területet művelési ág alól. De kb. milliós nagyságrend a 
művelési ágból való kivonás.  
 
Marján János bizottsági tag 
És ez mennyire szabályos? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez szabályos. Ha az építési hatóság ki fogja adni az építési engedélyt a létesítmények 
elhelyezésére, és a kivont terület elégséges lesz, akkor valószínűleg, hogy nem fogják mindkét 
terület kivonását kérni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Akkor miért kell? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A rendezési terv módosításában benne van az terület is, 40 %-os zöldterület arányt fognak 
kérni a rendezési tervben erre a két területre vonatkozóan.  
Az elhelyezett létesítmények alapterületére van egy költségbecslésünk, és hogy tudjuk ezeket a 
zöldfelület arányokat tartani, ahhoz szükségünk van erre a 40 ezer m2-re. Kell egy csomó 
létesítményt megvalósítani, lesznek betonozott területek, csarnokok, csapadékvíz-elvezető 
rendszerek. Ezeknek a területét össze kell adnunk, ha jól emlékszem olyan 23 ezer m2 a 
nagysága, és ahhoz, hogy tudjuk majd biztosítani ezt a legkisebb zöld felületi arányt, amit 
jogszabály ír elő, illetve majd a mi rendeletünk fog leszabályozni, az vagy 30 % vagy 40 % lesz. 
Az építéshatósághoz, amikor beadjuk az engedély kérelmet, ezeknek a mutatóknak teljesülnie 
kell. 
 
Marján János bizottsági tag 
Akkor is 3000-et ki kell vonni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az egyik terület ki van vonva. 
Még csak előzetes számaink vannak, ezekhez az előzetes számokhoz igazodtunk. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Jó minőségű földek vagy szántó? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Jó. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Akkor az horribilis. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Milliós nagyságrend. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
53/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 058/20 és a 058/21 hrsz.-ú ingatlanok összevonásáról 
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szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú hatvani, 058/20 helyrajzi számú, 19.999 m2 nagyságú, szántó művelési ágú, valamint 
a szomszédos önkormányzati tulajdonú hatvani, 058/21 helyrajzi számú, 20.000 m2 nagyságú, 
ipari terület megnevezésű ingatlanok összevonását a mellékelt változási vázrajz szerint, 
melynek eredményeként a kialakuló hatvani, 058/21 helyrajzi számú a) szántó művelési ágú, 
19.999 m2 nagyságú és b) ipari terület megnevezésű, 20.000 m2 nagyságú alrészletekkel 
rendelkező, mindösszesen 39.999 m2 nagyságú  ingatlan kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba. Ezen ingatlanok összevonása iránti eljárás megindítására, és az eredményes 
eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határid ő: 2013. február 28. (kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
27. napirendi pont 

Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelent őségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi cs apadékvíz rendezése” cím ű 
pályázathoz szükséges öner ő kiegészítésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
2011-ben lett beadva a pályázat, amit most nyertünk meg. Közben az ÁFA kulcs emelkedett, a 
projekt ÁFA emelésből adódó költségnövekménye kompenzálásra kerül. 
Az eredeti pályázat is 95 %-os intenzitású volt, tehát 5 % az önerő, amelyet a képviselő-testület 
a 40/2011. (VI. 30.) számú határozatával biztosított. Ezt ezzel az ÁFA összeggel kell emelni, 
ami 163.992,- Ft. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Örülünk, hogy megnyertük, sok probléma megoldódik. 

 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Konkrétan mi történik ebben a pályázatban? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Móricz Zsigmond utca össze lesz kötve a Kartalvölgyel a strandnál.  Béke út, Kölcsey utca, 
Bajcsy út… 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Móricz Zsigmondos területnek nincs megoldva jelenleg a csapadékvíz elvezetése, és a 
Kartalvölgyi kutakba bekötésre kerülne végig ez a terület, a Béke út, Teleki úttól egészen a 
strand melletti részig. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Mert itt nincsenek is árkok? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Van ahol nincs is árok. Nincs is kiépítve egyáltalán. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Vagy ha van, tele van iszappal. A Bajcsy úton és a Kölcsey utcán is megállt a víz.  
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Sokan voltak bent nálam, panaszkodtak, és mondtam, hogy várjanak, addig nem kezdjük el, 
míg a pályázatnak nincs pozitív bírálata. Most szerencsére sikerült. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
54/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázathoz szükséges önerő 
kiegészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-2011-3.2.1/D-11-
2011-0035 kódszámú, „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelent őségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi cs apadékvíz rendezése ” című, 2331, 762, 
5434, 757/1, 759/3, 895/15, 895/21, 895/6, 1184, 970, 998, 1071, 1060, 1027, 1185, 1091, 987, 
1012, 1039, 1051, 1081/2, 1243, 1244/1, 1661/20, 1660/1, 0301, 0299/3, 0311, 1081/1, 1206 
hrsz.-i számokon megvalósuló pályázat megvalósításához rendelkezésre álló 10.323.463.- Ft 
összegű önerőt további 163.992.- Ft-tal kiegészíti. 
A projekt elszámolható összköltsége: 209.749.093.- Ft 
Támogatás összege: 199.261.639.- Ft 
Önerő összege: 10.487.454.- Ft, melyből l0.323.463.- Ft a 404/2011 (VI. 30.) sz. határozatban 
biztosított, a további 163.992.- Ft Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határid ő: 2013. január 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés az „ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt t urisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázattal kapcsolatos  döntésr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Ez a Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Boldog-Salgótarján közötti szakaszon, amely 
Boldog-Hatvan között valósul meg végül. Szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárásokat 
indítani, melyet Hatvan Város Önkormányzata, mint projektgazda kíván lebonyolítani. Boldog 
Község Önkormányzata képviselő-testületi határozatával felhatalmazta Hatvan várost ezen 
eljárások lefolytatására. Azonban amit kötöttünk konzorciumi együttműködési megállapodást ez az 
eljárási rend nincs leszabályozva, ezért a határozat arról szól, hogy szükséges beszerzési és 
közbeszerzési eljárásokat Hatvan Város Önkormányzata lefolytathassa, és egyben Boldog Község 
Önkormányzata ezt elfogadja, és magára érvényesnek tekinti. 

 
Marján János bizottsági tag 
És hol van Szurdokpüspöki? 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Szurdokpüspöki már régen kiszállt. 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Két önkormányzatról beszélünk, tehát Boldog-Hatvan, mert csak a két település között lesz a 
kerékpárút most megvalósítva. 

 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Sajnos, aki elindította pályázatot, még Szurdokpüspöki, de teljesen rosszul csinálták. 

 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
55/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai 
fejlesztése a Boldog-Salgótarján települések közötti szakaszon” című, ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-
2012-0004 számú pályázathoz kapcsolódó beszerzések és közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása érdekében a 2012. november 11-én Boldog Község Önkormányzatával megkötött 
konzorciumi együttműködési megállapodást kiegészíti a határozat mellékletét képező 
„Konzorciumi együttműködési megállapodás kiegészítése” című dokumentum-tervezet szerinti 
tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2013. február 1. (az okirat aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

29. napirendi pont 
Előterjesztés a KÖZOP út-híd feladatterv keretében ben yújtandó, új vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. f őút keresztez ődésének átépítése tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó együttm űködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-val konzorciumban tudunk csak pályázni, hiszen övéké 
az út. A konzorciumot megelőzően egy együttműködési megállapodást kellett velük kötni, amit 
most utólagosan mutatunk be, mert nem volt rá határozat. 

 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
56/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint 
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a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a KÖZOP út-híd 
feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút 
kereszteződésének átépítése tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodást, amely a határozat 
mellékletét képezi. 
 
Határid ő: 2013. február 1. (közzétételre)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

30. napirendi pont 
Előterjesztés a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai f ejlesztése a Salgótarján – 
Boldog települések közötti szakaszon” tárgyú pályáz at benyújtásához szükséges 
építési engedélyes tervek megrendelése” elnevezés ű közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó 2/2013. (I. 4.) számú képvisel ő-testületi határozat hatályon kívül 
helyezésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Ez a határozat arról szól, hogy elvi vízjogi engedélyezési dokumentációt kívánt elkészíteni a 
Keviterv Akva Kft., holott mi létesítési vízjogi engedélyt akartunk. Ezért ezzel a határozattal 
döntött arról Hatvan Város Önkormányzata, hogy nem kötjük meg a szerződést előre nem 
látható és elháríthatatlan ok következtében. Ugyanakkor szinte a határozat meghozatalával egy 
időpontban a Keviterv Akva Kft. nyilatkozott és kijelentette, hogy nem tudja vállalni a 
szerződést, és visszalép a szerződéskötéstől.  
Viszont második legkedvezőbb ajánlattevő nem szerepel az írásbeli összegzésben, a nyertes 
ajánlattevő visszalépése olyan objektív ok, amely az ajánlatkérő szempontjából jogilag kevésbé 
támadható, ezért ezt a határozatot hatályon kívül kell helyezni és így szűnik meg ez a 
közbeszerzési eljárás. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
57/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – Boldog 
települések közötti szakaszon” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges építési engedélyes 
tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 2/2013. (I. 4.) számú 
képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai 
fejlesztése a Salgótarján - Boldog települések közötti szakaszon” tárgyú pályázat 
benyújtásához szükséges építési engedélyes tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó 2/2013. (I. 4.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

 



 

 

56

 

Határid ő: 2013. február 1. (közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés az „Új ivóvíztartály építése a meglév ő nyomásfokozó szivattyúk 
áttelepítésével a hatvani Albert Schweitzer Kórház területén” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó közbens ő döntésekr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
A közbeszerzési eljárásra 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, ezek közül mindhárom esetben 
hiánypótlásra való felhívásra került sor. A Terra Delta Kft. nem nyújtott be hiánypótlást, ezért 
ajánlatát érvénytelenné kell nyilvánítani, nem vehet részt az eljárásban.  
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
58/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 795/2012. (XI. 29.) számú határozata alapján indult, „Új ivóvíztartály 
építése a meglévő nyomásfokozó szivattyúk áttelepítésével a hatvani Albert Schweitzer Kórház 
területén” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében a TERRA DELTA Kft.  (3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. út 15.) ajánlatát a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő 
megfelel-e a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmassági 
követelménynek. 

Határid ő: 2013. január 29. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló ajánlatkérői döntés 
megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrak ciófejlesztés” tárgyú pályázat 
keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalan dpark és kerékpáros 
kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelés e” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
A Zagyva-kerékpárúttal kapcsolatos az előterjesztés. A kerékpárút engedélyezési terve 
közbeszerzési eljárás alá esik, ezért a Kbt. szerint a hasonlóság és a beszerzési igény egy 
időben való felmerülése alapján ennek a három dolognak az építési engedélyes terveit is 
közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezni. Ennek a nettó becsült értéke 2.725.000,- Ft. 
Részajánlattételi lehetőség van, az 1. rész a „Gyalogoshíd építési engedélyének 
megrendelése”, nettó becsült értéke 675.000.-Ft., a 2. rész elnevezése „Lombkorona 
kalandpark építési engedélyes tervének megrendelése”, becsült értéke nettó 2.000.000.-Ft., a 
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3. rész elnevezése „Kerékpáros kalandpark építési engedélyes tervének megrendelése”,  ennek 
becsült értéke nettó 50.000.-Ft. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ott lesz híd is. 
 
Marján János bizottsági tag 
Át lehet menni majd kerékpárral? 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Igen, gyalogos, kerékpáros híd lesz. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
59/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében 
megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark építési 
engedélyes terveinek megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona 
kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés nettó becsült értéke 
2.725.000.-Ft. 

Az 1. rész elnevezése „Gyalogoshíd építési engedélyes tervének megrendelése”, becsült értéke 
nettó 675.000.-Ft. 

A 2. rész elnevezése „Lombkorona kalandpark építési engedélyes tervének megrendelése”, 
becsült értéke nettó 2.000.000.-Ft. 

A 3. rész elnevezése „Kerékpáros kalandpark építési engedélyes tervének megrendelése”, 
becsült értéke nettó 50.000.-Ft. 

A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból, szállítói finanszírozás formájában biztosított. 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona 
kalandpark és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése” elnevezésű, 
2.725.000.-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.) Tarsoly Imre, képviselő 
2.) Schósz Gabriella, irodavezető 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető 
4.) Simon Gábor, pályázati ügyintéző  
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5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző 
6.) dr. Pete Judit, közbeszerzési tanácsadó. 
 
Határid ő: 2013. január 31. (ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelen tőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése–Újhatvan belterületi csap adékvíz rendezése” tárgyú 
pályázat megvalósításához szükséges kivitelezési mu nkálatok megindításáról szóló 
közbeszerzési eljárás megindításáról és közbeszerzé si tanácsadó kiválasztásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Az előbb említett Újhatvani csapadékvíz rendezéssel kapcsolatosa 153.191.413,- Ft az építési-
kivitelezési munkálatokra tervezett nettó összeg. Ezért közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. 
A közbeszerzési eljárások lebonyolítására 3 árajánlatot kértünk be és az Első Magyar 
Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Őket lenne 
célszerű kiválasztani a közbeszerzések lebonyolítására. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
60/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése–Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyú pályázat megvalósításához 
szükséges kivitelezési munkálatok megindításáról szóló 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 „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 153.191.413.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból, szállítói finanszírozás formájában biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
elnevezésű, 153.191.413.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;  
2.) Tóth-Kondacs György vízügyi ügyintéző; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila pályázati ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője. 
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Határid ő: 2013. február 28. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
61/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése–Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyú pályázat megvalósításához 
szükséges kivitelezési munkálatok megindításáról szóló közbeszerzési eljárás megindításáról 
és közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
című pályázat megvalósításához szükséges 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 
4.000.500.- Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határid ő: 2013. február 28. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
34. napirendi pont 

Előterjesztés az „Új vasúti híd átépítése, valamint a 3-as és a 21-es sz. f őút 
keresztez ődősének átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elké szítése, továbbá 
műszaki állapot felmérés megrendelése” tárgyában indí tott közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó döntésekr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
A részvételre jelentkezők közül két résztvevőt már a bizottság érvénytelennek nyilvánított, ezért 
egy ajánlattételi felhívás a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-nek, mint érvényes részvételi 
jelentkezést benyújtó szervezetnek került megküldésre. Meg is küldte az ajánlatát, amely 
azonban a becsült értéktől a 68 millió forint + ÁFÁ-tól magasabb összeget, nettó 95.200.000,- Ft 
ajánlati árat tartalmaz, ezért a képviselő-testületnek erre további pénzügyi forrást kellene 
biztosítania. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ezt a 68 milliót tudta az ajánlattevő? 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Természetesen. 
 
Marján János bizottsági tag 
És ő ragaszkodik a 95,2 millióhoz. 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Egyébként az együttműködési megállapodásban az is benne van, hogy az önkormányzatnak 
milyen határidőre kell az engedélyes terveket produkálnia, ez a feltétele annak, hogy majd a 
NIF be tudja a pályázatot adni. Ha ezt az önkormányzat nem vállalja be, akkor a NIF-nél olyan 
eljárásrendek vannak, amik miatt majd egyértelműen kiderült volna, hogy a NIF nem fog tudni 
pályázni. A NIF-hez képest az önkormányzat ezt rugalmasabban meg tudja oldani, mert az ő 
eljárásrendjük miatt ezt az engedélyezést nem tudták volna lebonyolítani. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem is akarták. És ez erről szól. Hogyha 5 %-ig elmegyünk költségekbe, akkor az rendben van, 
de most hol tartunk? Tudja valaki? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
160 valahány milliónál. 
Az együttműködési megállapodás alapján, ha az önkormányzat az építési engedélyes terveket 
elkészítteti, akkor onnantól kezdve nem lesz több kötelezettsége ezzel kapcsolatosan.  
Mennyi a vége? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
138 és most hozzájött a 44 millió. 172 millió. 
 
Marján János bizottsági tag 
Költségvetési tartalékainkban mennyi pénz van erre? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A bevételi oldalon be van építve, hogy azt majd meg fogjuk kapni. A kiadásiba is be van építve 
a 172 millió. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
62/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Új vasúti híd átépítése, valamint a 3-as és a 21-es sz. főút kereszteződősének 
átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése, továbbá műszaki állapot felmérés 
megrendelése” tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 608/2012. (IX. 12.) számú határozata 
alapján indult „Új vasúti híd átépítése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének 
átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése, továbbá műszaki állapot felmérés 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Speciálterv Épít őmérnöki Kft. (1031 Budapest, 
Nimród utca 7.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot 
tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, 
azaz 95.200.000.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  
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2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az új vasúti híd átépítése, valamint a 3-as 
és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítéséhez szükséges engedélyes tervek, továbbá 
műszaki állapot felmérés elkészítéséhez a pénzügyi forrást bruttó 86.360.000.-Ft erejéig a 
608/2012. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat alapján biztosítja, míg bruttó 34.544.000.-Ft 
erejéig a szükséges fedezet összegét Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezi. 
 
Határid ő: 2013. január 31. (tervezésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
35. napirendi pont 

Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukt urális fejlesztése-
bölcs ődefejlesztés” cím ű pályázathoz kapcsolódó döntés módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Egy adminisztrációs hiba történt, mert a határozati javaslatba más összeg került be, mint ami az 
előterjesztésben volt, ami egy kevesebb összeg 2.794.000,- Ft.  
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
63/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése-bölcsődefejlesztés” 
című pályázathoz kapcsolódó döntés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 883/2012 (XII.12.) számú határozatát 
annyiban módosítja, hogy a vállalkozási díj összege 3.035.300,- Ft-ról 2.794.000,- Ft-ra 
változik. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése 
érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Konzorciumban a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral és az Ady Endre Könyvtár és Széchenyi 
Zsigmond Könyvtár nyújtott be pályázatot „Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatás fejlesztése érdekében” címmel. Tájékoztató táblát kell rendelnünk, ahogy az 
szükséges a pályázatoknál. Ehhez a Csillag Dekor Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot 6.350,- 
Ft-tal.  
Valamint a könyvtárosok továbbképzésen vesznek rész ebből a megnyert összegből, amit az 
Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézete kizárólagosan szervez. Ezért nem kerültek 
árajánlatok bekérésre, hanem bruttó 100.000,- Ft-ért velük érdemes megkötni a szerződést, 2 
db továbbképzés lebonyolítására. 
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Marján János bizottsági tag 
6.350,- Ft-ról szól a legkedvezőbb, 6.541,- Ft a második, itt Hatvanban. Egerbe én felmegyek 
saját pénzből… 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Azt mondta a Könyvtár, hogy ők a szállítást majd megoldják, úgyis mennek Egerbe többször. 

 
Marján János bizottsági tag 
Ne menjenek, itt van Hatvanban egy cég, 6.541,- Ft. 4.000,- Ft Egerbe az útiköltség. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ha lehetne egy javaslatom, tegyünk már fel a hatvani honlapra ilyen dolgokat, ha vannak ilyen 
munkálatok. Lehet, hogy itt helyben is lenne olyan, aki nem is tudja, hogy van ilyen lehetőség. 
Bármilyen munkát, hogy jelentkezhessenek rá. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
64/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP - 3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Kulturális szakemberek továbbképzése 
Heves megyében a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat keretén belül a „C” típusú 
tájékoztató táblát a Csillag Dekor Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Hibay K. utca 18.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel készítteti el bruttó 6.350,- Ft összegben. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2013. február 28. (vállalkozási szerződés megkötésére) 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
65/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Kulturális szakemberek továbbképzése 
Heves megyében a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat keretén belül a „Kulturális 
és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele könyvtári honlapon” és a „Felkészülés a 
különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére” elnevezésű 60 órás akkreditált 
továbbképzések lebonyolításával az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetét mint 
ezen továbbképzések kizárólagos szervezőjét bízza meg bruttó 100.000,- Ft összegben. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
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Határid ő: 2013. február 28.  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés az illegális hulladéklerakók felszámolás áról szóló 942/2012. (XI. 26.) 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági határozat kiegészítésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A november 26-i bizottsági ülésen a bizottság kiválasztotta a Kovács Gusztáv egyéni 
vállalkozót, hogy az illegálisan elhelyezett hulladék elszállítását ez a vállalkozó végezze. 
Azonban november hónapban a hulladékról szóló CLXXXV. törvény 5. sz. melléklete szerint 
bevezetésre került  az inert hulladék, valamint a kommunális hulladék esetében 3.000,- Ft/tonna 
lerakási járulék fizetési kötelezettség, január 1-i hatállyal. A munkálatok 2013. évre áthúzódtak, 
Kovács Gusztáv jelezte, hogy érvényesítenie kell ezt a 3.000,-Ft/ tonna lerakási járulékot. Ezért 
szükséges kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy a lerakási járulékot érvényesíthesse a 
vállalkozó. Megkeresésre került a többi ajánlatadó is, mindenki azt nyilatkozta, hogy ezt a 
3.000,- Ft/tonna lerakási járulékot szeretnék érvényesíteni, tehát Kovács Gusztáv maradt 
továbbra is a legkedvezőbb ajánlattevő. 

 
Marján János bizottsági tag 
Ez mit jelent? 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Azt jelenti, hogy keretösszegre szól a bizottsági határozat, tehát adott 6.953,-Ft/m3 egységárat 
a Kovács Gusztáv, majd amikor benyújtja a számláját a 3 000,.- Ft/tonna lerakási járulékkal 
növekedni fog a számla összege. 

 
Marján János bizottsági tag 
Kevesebbet tud elvinni. 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ezzel a 3.000,-Ft/tonna összeggel, mivel ezt ki kell számláznia. 
 
Marján János bizottsági tag 
És ezt ki szedi. 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ezt be kell majd fizetni. 

 
Marján János bizottsági tag 
Külön? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Külön. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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66/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 942/2012. (XI. 26.) számú határozatát 
az alábbi rendelkezéssel egészíti ki: „A vállalkozó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 5. számú melléklete szerinti 3.000,- Ft/tonna lerakási járulékot az egységárakba 
beépíti.” 
 
Határid ő: 2013. január 30. (közzétételre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

38. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen, te rületen történ ő fakivágásokról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Buborék Lajosné kezdeményezte, hogy a Bajcsy-Zs. út 42. szám alatti ingatlana előtti 
közterületen 5 db juharfát kíván kivágni, mivel azok már nagymértékben kiszáradtak, valamint a 
fák gyökerei felnyomják a járdát. 
Az önkormányzat területén a Kossuth téren  középső térrészen van 8 db vadgesztenyefa, amit 
első sorban balesetveszélyességük miatt szükséges kivágni. A 2012. szeptember 27-i testületi 
ülésen elfogadásra került a vadgesztenyefák kivágási, valamint pótlási koncepciója, melyben ez 
a 8 db fa a kivágandó fák között szerepel. Indokolja a kivágást az is, hogy a középső térrész 
környezetrendezésének az építési engedélyezési tervének az elkészítése folyamatban van. 
Valamint vannak olyan önkormányzati árkok, közutak, amelyek már fásszárú növényekkel 
nagyon benőttek, ezekről is célszerű a tulajdonosi döntést meghozni, hogy adott esetben a Zrt. 
ezeket a területeket megtisztíthassa.  
 
Marján János bizottsági tag 
Ki választotta ki ezt a 8 db fát? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Kossuth téri vadgesztenyefák koncepcióban ez a 8 db fa szerepel. 
 
Marján János bizottsági tag 
De van ott még másik is. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen van, de most első ütemben, mivel ezek balesetveszélyesek… Közterület bárki odamehet, ha 
valakinek balesete lesz, akkor az önkormányzatot terheli a felelősség. 
 
Marján János bizottsági tag 
Tudok még sok ilyen fát mutatni. Ott van az út másik oldalán a parókia mellett az a fa,azt már rég ki 
kellett volna vágni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Sok ilyen fa van még. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
67/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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 2350 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Bajcsy-Zs. út 
42. számú ingatlan előtti közterületen álló 5 db juharfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. február 7. (kiértesítésére). 
Felelős:  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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
68/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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 2994/3 hrsz.-ú közterületen, természetben a Kossuth tér 
középső térrészénél lévő parkoló mellett 8 db balesetveszélyessé vált vadgesztenyefa 
kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. február 7. (kiértesítésére). 
Felelős:  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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
69/2013. (I. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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 a hatvani 0178 hrsz.-ú árok, a 0212 hrsz.-ú árok, a 0248/4 hrsz.-ú út 
megnevezésű földrészleten, a 0197 hrsz.-ú közút, a 063 hrsz.-ú út,  0262 hrsz.-ú árok, a 0533/1 
hrsz.-ú út és a 0534/17 hrsz.-ú úti területeken lévő fás szárú növények kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. február 7. (kiértesítésére). 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

Marján János bizottsági tag 
Egyebek között, készül a költségvetés, úgy tudom. 
 



 

 

66

 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Szerettem volna mondani, hogy ha Tisztelt Bizottsági tagok ráérnek-e ma délután, vagy a 
holnapi nap, az intézményekkel lesznek az egyeztetések, szívesen látjuk őket is. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Jó lenne ezekről a lehetőségekről kicsit előbb értesülni, mert vannak kötött programjaink, hogy 
időben tudjuk tervezni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Én azt szeretném tudni, hogy mennyi az a az összeg, amit fejlesztésre, saját erő részre, 
pályázatokra az idén el tudunk költeni, mennyi ennek a valószínűsége, hogy meg is nyerjük és 
mi lesz a fedezete. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A költségvetésnek a fejlesztési részét úgy szedtük össze, hogy van, amit kötelezettséggel 
terheltként hozunk, következő blokkba az ami már nyertes pályázat, tehát ott a bevétel-kiadási 
oldal is össze van téve, a harmadik pedig az, amihez csak önerő van tervezve, tehát még 
futnak a pályázatok, visszajelzés nem érkezett, de a testület önerőt tett hozzá. Így próbáltuk a 
fejlesztési táblát összeszedni. Sőt a pályázatok esetében is külön tábla, külön tájékoztató 
melléklet készül arról, hogy mi az összköltsége, mennyi az intenzitása és milyen önerőt kíván. 
 
Marján János bizottsági tag 
Arra vagyok kíváncsi, hogy ez az idén a költségvetésben hitelfelvétel nélkül működik-e, illetve, 
hogy a másik oldalon a bevételeknél mi várható erre az évre.  
Elég sok pénzt erre most elköltünk, és ha nem nyerünk, akkor az ott marad a nyakunkon. Ha 
nyerünk, akkor nincs gond. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Vannak olyan feladatok, amit ki kell fizetni anélkül is, mert nem sikerdíjas. Tanulmányok, tervek, 
amit, hogyha nem nyer a pályázat, akkor is ki kell fizetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
2013. végéig minden uniós pénzt kinyomnak. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Sajnos elég nehezen álltak össze a számok, mert sok függő tétel volt és azért nem is volt 
lehetőség róla tárgyalni. A vezetőkkel is tegnap délelőtt ültünk le egyeztetni. 
Szívesen látom Önöket holnap is, amikor az intézményekkel egyeztetünk.  
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Minden intézménnyel? 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Igen, minden intézménnyel le szoktunk ülni egyenként és egyeztetünk, mert ez kötelező, az 
államháztartási törvény előírja. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Azt tartanám szükségesnek, hogyha nagyjából vázlat szerint rendben van, akkor 
részletesebben át tudnánk beszélni. Tehát egy tájékoztatást a költségvetésről. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Polgármester úrtól megkérdezem, mert ő is szokott ilyen tájékoztatót adni, és ha nem akkor én 
szívesen tájékoztatok. 
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Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését 10 óra 50 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

 LESTYÁN BALÁZS  PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök 

 
             
     
 
   
 


